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Resumo 

 

A osteorradionecrose (ORN) é uma condição patológica associada à necrose isquémica 

do osso previamente irradiado, sendo uma das complicações mais frequentes nos doentes 

tratados com radioterapia. A mandíbula é a principal estrutura anatómica afetada, devido à sua 

menor vascularização e predominância de osso cortical.  

Esta patologia possui sinais e sintomas dos quais importa ressalvar: a exposição de 

tecido ósseo necrótico por vezes infeccionado, fístulas, drenagem com secreção purulenta, dor e 

dificuldade mastigatória. Radiograficamente é possível percecionar a diminuição da densidade 

óssea, destruição da cortical e perda do trabeculado ósseo. Assim, o Médico Dentista deverá ser 

capaz de actuar perante um quadro clínico com esta condição, sabendo prevenir, diagnosticar e 

tratar.  

Os objectivos desta revisão bibliográfica estão relacionados com a consolidação de 

conhecimentos de várias áreas nas quais se incluem a Medicina Oral, a Cirurgia Oral, a 

Oncologia e as Ciências farmacoterapêuticas. Com este projecto pretende-se analisar e 

compreender a osteorradionecrose, desde a sua etiopatogenia até à sua prevenção e tratamento. 

Procura-se, ainda, elucidar o modo de atuação nestes casos e referir as principais formas de 

tratamento e prevenção, incluindo as novas teorias e terapêuticas em curso. 

 

Palavras-chave: “Osteorradionecrose”, “Prevenção”, “Tratamento”, ”Medicina Dentária”, 

“Atuação Terapêutica” 
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Abstract 

 

Osteoradionecrosis (ORN) is a pathologic entity, associated with the ischemic necrosis 

of the previously irradiated bone, being one of the most frequent complications that develops 

within patients treated with radiotherapy. The mandible is the most commonly affected 

anatomic structure, due to its lesser vascularization and cortical bone predominance. 

The signals and symptoms of this condition included: the necrotic bone exposition 

sometimes with infection, fistulas, purulent drainage, pain and masticatory difficulty. 

Radiographically, it’s possible to observe a decrease in bone’s density, cortical bone destruction 

and trabecular bone loss. As such, Dental professionals should be able of acting in this clinical 

condition, knowing how to prevent, diagnose and treat. 

The objectives of this review are to consolidate knowledge in various areas of expertise 

of Dental medicine, including Oral Medicine, Oral Surgery, Oncology and Pharmacotherapeutic 

Sciences. This work aims to analyze and understand Osteoradionecrosis, from its 

ethiopathogeny to its prevention and treatment, whilst also clarifying how to act in these cases 

and refer the main ways of prevention, treatment and new therapeutic theories. 

 

Key words:” Osteoradionecrosis”, “Prevention”, “Treatment”, “Dentistry”, “Therapeutic 

procedure” 
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Introdução 

 

O Cancro da Cabeça e Pescoço (CCP) representa cerca de 5% de todos os cancros, 

sendo o sexto mais comum. Na generalidade das situações, o tratamento engloba a excisão 

cirúrgica, quando possível, sendo normalmente prescrita quimioterapia ou radioterapia 

adjuvante. (1, 2) 

A radioterapia (RT) consiste na irradiação electromagnética dos tecidos por partículas 

subatómicas destruindo a integridade da célula ou reduzindo a sua capacidade de replicação. 

Esta é eficaz em muitas neoplasias incluindo as que afetam a região da cabeça e pescoço.(2) A 

RT não é selectiva e afecta todas as células na proximidade, ou na área de radiação. As células 

neoplásicas são as mais atingidas pois possuem ciclos de replicação mais elevados; no entanto, 

as restantes células são também afetadas, resultando em sequelas de maior ou menor gravidade, 

consoante a renovação celular dos tecidos.(3)  

A osteorradionecrose (ORN) – necrose isquémica do osso previamente irradiado, que 

sofre hipovascularização, hipocelularização e hipoxia, tornando-se incapaz de cicatrizar - é uma 

das complicações que surge em doentes tratados com radioterapia, com uma prevalência 

compreendida entre 5 e 7%. (4) A mandíbula é a principal estrutura anatómica afetada por esta 

complicação, no tratamento dos CCP, devido à sua menor vascularização e predominância de 

osso cortical.(5) Esta é considerada uma das mais graves complicações associadas à terapêutica 

com radiação.(6, 7) 

A ORN possui variados sinais e sintomas dos quais importam ressalvar: a exposição de 

tecido ósseo necrótico por vezes infeccionado, fistulas, drenagem com secreção purulenta, dor e 

dificuldade mastigatória. Radiograficamente é possível percepcionar diminuição da densidade 

óssea, destruição da cortical e perda do trabeculado ósseo.(1, 2) Assim, o Médico Dentista tem 

de ser capaz de actuar perante um quadro clínico com esta condição, sabendo prevenir, 

diagnosticar e tratar.(3)  

Os objectivos desta revisão bibliográfica estão intimamente relacionados com uma 

consolidação de conhecimentos de várias áreas nas quais se incluem a Medicina Oral, a Cirurgia 

Oral, a Oncologia e as Ciências farmacoterapêuticas. Com este projecto pretende-se analisar e 

compreender a osteorradionecrose, desde a sua etiopatogenia até à sua prevenção e tratamento. 

Procura-se, ainda, elucidar o modo de atuação nestes casos e referir as principais formas de 

tratamento e prevenção, incluindo as novas teorias e terapêuticas em curso. 
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Materiais e Métodos 

 

A presente monografia tem como objetivo principal o estudo da osteorradionecrose, 

enquanto entidade patológica, bem como a sua abordagem terapêutica, no âmbito da intervenção 

médico-dentária. Para o desenvolvimento deste trabalho procedeu-se a uma revisão 

bibliográfica, na base de dados “Pubmed” com as palavras-chave “osteoradionecrosis”, 

“treatment”, “pathology”, “management”, com diversas combinações de operadores boleanos. 

As opções de filtro aplicadas limitaram a pesquisa aos últimos 10 anos. Após a leitura crítica do 

resumo, foram selecionados 45 artigos, sendo excluídos os que não se encontravam escritos em 

inglês, português ou espanhol. 

Do mesmo modo, foi feita pesquisa no Repositório Científico de Acesso Aberto de 

Portugal com a palavra-chave “osteorradionecrose”. Foram encontrados 17 trabalhos dos quais, 

após lido o resumo, foram selecionados 5, dada a sua adequação à temática deste trabalho. 
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Tumores da região oro-facial 

 

Por ano surgem mais de 8 milhões de novos casos de cancro a nível mundial e 

contabilizam-se, em média, cerca de 210.000 relativos à cavidade oral.(3) O cancro da cabeça e 

pescoço representa mais de 5% de todos os cancros, sendo o sexto mais comum. Já em Portugal, 

este é o quarto com maior incidência, com 2500 novos casos por ano, estando associado a uma 

mortalidade elevada, que ronda os 60%.(2) 

O Cancro da cavidade oral corresponde, aproximadamente a 30-40% de todos os 

cancros da cabeça e pescoço. A grande maior parte são carcinomas espinocelulares e estima-se 

que englobem cerca de 90% total. Para o desenvolvimento desta condição, descrevem-se como 

principais fatores de risco o álcool e o tabaco, seguindo-se as infeções víricas (nomeadamente 

por HPV), fatores genéticos e o sexo.(8) 

A nível oral, o médico dentista assume um papel determinante no rastreio e diagnóstico 

de neoplasias da cabeça e pescoço, uma vez que são os prestadores de cuidados de saúde com 

um acesso facilitado aos doentes. Lesões ou tumores com elevado grau de suspeição devem ser 

biopsados para exame anatomopatológico.(9) 

A abordagem terapêutica do tumor vai depender de vários factores como a localização e 

tamanho, o seu estadio, disseminação e metástases, bem como outros fatores psicossociais e 

enquadrados com cada caso.(8) Apesar de diferentes abordagens terapêuticas estarem 

disponíveis, o tratamento cirúrgico é o tratamento mais indicado quando a lesão pode ser 

excisada. Por outro lado quando há envolvimento de estruturas que não podem ser excisadas, ou 

seja, quando não há limites definidos, quando o tamanho é uma contra-indicação, quando há 

envolvimento dos nódulos linfáticos ou metástases, ou quando há dificuldade de acesso ao 

tumor, o tratamento cirúrgico pode deixar de ser a solução ideal.(7, 8) Nestes casos recorre-se a 

quimioterapia (terapia farmacológica sistémica anticancerígena que ataca as células neoplásicas 

em divisão com o intuito de abrandar o crescimento da neoplasia) ou a radioterapia (RT).(8) 

A RT consiste na irradiação electromagnética dos tecidos por partículas subatómicas 

destruindo a integridade da célula, inactivando os sistemas vitais ou parando a sua capacidade 

de replicar.(3) Esta é eficaz em muitas neoplasias, incluindo as da cabeça e pescoço.(7) 

Com o aumento da incidência do cancro a nível mundial, o médico dentista assume um 

papel fundamental no acompanhamento destes doentes juntamente com uma equipa 

multidisciplinar com o intuito de, em conjunto, programar o melhor plano de tratamento, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do doente.(3)  
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 A Radioterapia 

 

A RT foi primeiramente utilizada em 1985 para o tratamento de neoplasias malignas. 

Esta é considerada uma abordagem fundamental na terapêutica contra o cancro uma vez que 

pode ser usada em casos em fase inicial - quando é uma abordagem mais vantajosa que a 

cirurgia; ou em casos avançados em que não é possível através de cirurgia fazer exérese da 

neoplasia. Também pode ser associada a cirurgia ou quimioterapia como adjuvante.(10) 

Existem 3 principais modalidades, a teleterapia, a braquiterapia e radioterapia 

hiperfraccionada. A teleterapia tem por base a exposição de uma fonte externa ao paciente 

através do aparelho emissor. A braquiterapia, por outro lado, utiliza isótopos radioactivos em 

contacto directo com o tumor sendo estes implantados através de cirugia. A radioterapia 

hiperfracionada corresponde a uma modificação do esquema em que são administradas as doses 

diárias de radiação, estas divididas em pelo menos 2 frações por dia. (8, 11) 

A RT pode ser definida como a aplicação de radiação (energia ionizante 

electromagnética) em estruturas do corpo humano com vista a interagir com as células e destruí-

las por vários mecanismos, químicos ou biológicos, tais como, a destruição da parede celular, 

paragem de ciclos vitais da célula, incapacitação da replicação celular entre outros.(3) 

Neste processo ocorre o deslocamento de electrões que promovem a criação de átomos 

instáveis. De seguida, os electrões livres unem-se a outros átomos adjacentes transformando-os 

em átomos instáveis com cargas negativas, dando-se uma propagação em escala. Como 

consequência, este processo danifica o ADN celular tornando a célula incapaz de efectuar a 

replicação.(1) 

Contudo a radiação a que os doentes estão sujeitos não é selectiva e afecta todas as 

células na proximidade, ou na área de radiação. As células neoplásicas são as mais afectadas 

pois possuem ciclos de replicação mais elevados, sendo esta uma das bases biológicas para esta 

abordagem terapêutica.(12, 13) 

Nesta forma, é necessário saber quais as quantidades de radiação suficiente, sem que se 

verifique lesão dos tecidos adjacentes ou alterações sistémicas. Assim, procede-se à 

quantificação da radiação que os pacientes recebem, sendo esta medida em Gray (Gy), unidade 

de medida da radiação referente à absorção de um joule por quilograma de matéria. A janela 

terapêutica comumente aplicada no CCP varia entre os 50 e 70 Gy. Normalmente é fraccionada, 

sendo aplicadas pequenas quantidades de radiação ao longo de um período de tempo. Em 
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particular, um dos esquemas mais utilizados neste caso é de 2 Gy por dia, 5 dias por semana, 

durante um período de 5 a 7 semanas.(2, 3) 

Nos últimos anos surgiu a radioterapia de intensidade modulada (IMRT), que permite 

incidir com doses de radiação elevada determinados volumes-alvo, com recurso a programação 

computorizada e reconstruções de tomografia a 3 dimensões. Nesta técnica são calculadas as 

incidências da radiação através de ângulos e formas distintas, que resultam numa maior 

incidência de radiação na estrutura planeada com doses terapêuticas ideais. Desta forma reduz-

se a radiação que os tecidos envolventes sãos iriam sofrer, com menores efeitos adversos.(3). 

Adicionalmente, este modo de terapia permite que se evite um tratamento dentário invasivo 

como é habitual em pacientes antes de iniciarem os ciclos de RT, desta forma, são necessárias 

abordagens mais conservadoras, limitando os tratamentos preventivos mais radicais como a 

exodontia. Pela mesma razão diversos autores afirmam que é a técnica de aplicação de radiação 

mais avançada e a que traz mais vantagens.(3) 
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Complicações da Radiação 

 

A radiação possui efeitos nos tecidos que irão provocar alterações ao processo de 

cicatrização. Esta é constituída por três fases distintas, nomeadamente: a fase inflamatória, a 

fase proliferativa e a fase de maturação. Neste processo, os fibroblastos desempenham um 

processo fundamental, sendo responsáveis pela síntese de matriz extracelular, rica em colagénio. 

Mais tarde, irá ser abordada desregulação existente nestas células que são responsáveis pela fase 

proliferativa na cicatrização.(14) 

Da mesma forma, diversos factores quimiotácticos, como o factor de crescimento 

transformante beta (TGF- β), o fator de crescimento derivado das plaquetas (PGDF) e o fator de 

crescimento fibroblástico beta (FGF-β), são também essenciais ao processo regenerativo. Estas 

citocinas são produzidas por plaquetas e macrófagos que são atraídos na fase inflamatória. Sabe-

se que as células estão em número reduzido devido aos danos celulares diretos que provocam a 

necrose, encontrando-se em muitos casos défice de factores quimiotácticos. A radiação interfere 

com o processo normal de cicatrização em várias fases da mesma, afetando diretamente a 

atividade das células recrutadas e em proliferação; e, de forma indireta, reduzindo a libertação 

de fatores coadjuvantes para o recrutamento e ativação celular.(14) 

A remodelação óssea está a cargo dos osteoclastos e osteoblastos que substituem o 

tecido conjuntivo por tecido ósseo. Esta situação é influenciada por várias hormonas e proteínas 

por exemplo, a paratohormona, calcitonina, fosfatase alcalina entre outras. No processo de 

cicatrização do alvéolo dentário, cerca de um mês após a exodontia, a maior parte do alvéolo 

encontra-se preenchida por osso trabecular e algumas fibras de tecido conjuntivo e células 

inflamatórias. Progressivamente, ao longo do tempo, verifica-se a reconstrução da crista e a 

substituição do osso imaturo por osso maduro.(15) 

Já foi demonstrado histologicamente que a radiação causa um aumento do diâmetro das 

paredes dos vasos, estase e oclusão dos mesmos, impedindo o influxo do sangue dos seus 

componentes, incluindo as plaquetas. Há uma angiogénese diminuída e uma expressão de 

metaloproteinases aumentada – que convergem para um estado de degradação tecidular. Junto a 

isto verifica-se um fraco recrutamento dos fibroblastos como também de outras células, tal 

como referido anteriormente. Há por fim uma perda de arquitectura devido à desregulação da 

atividade fibroblástica que resulta numa menor capacidade de cicatrização.(6, 14) 

A radiação atua quebrando as cadeias de ADN pela actuação dos radicais livres, 

resultantes da interacção com a água que existe nas células. No entanto, a radiação não é só 
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direccionada às células neoplásicas, afectando também as células dos tecidos saudáveis 

envolventes. Os danos em células saudáveis dependem da rapidez do seu ciclo celular e também 

da capacidade da resposta orgânica em substituir as células afetadas. Por outras palavras, as 

células com grande capacidade de divisão vão apresentar efeitos secundários à radiação em 

menor tempo, sendo estes efeitos agudos. Por outro lado, verifica-se que estes tecidos afetados 

têm também uma maior capacidade de cicatrização. O contrário acontece com o tecido ósseo. 

Apresenta uma reparação celular lenta sendo que se irão verificar efeitos adversos tardios.(1, 2) 

De entre as complicações agudas verificam-se, entre outras, as mucosites, infeções por 

agentes oportunistas, alterações de paladar, xerostomia, disgeusia e ageusia, trismos e 

dermatites. (13, 14, 16) A progressão e severidade destas complicações encontram-se 

directamente relacionadas com a dose de radiação, o campo irradiado, o grau de vascularização 

dos tecidos, a idade, e a capacidade regenerativa do tecido, entre outros.(8) 

Já nas complicações crónicas encontram-se, entre outras, as fibroses, atrofias, necroses, 

cáries de radiação e disfagia, úlceras, linfoedema, e plexopatia.(14) Estas relacionam-se com 

lesões a nível vascular e dano celular direto. Por outras palavras, a radiação irá lesar os vasos 

nos tecidos moles e duros. Muitas vezes, os tecidos ficam sujeitos a pouca oxigenação aliados à 

formação de fibroses.(8, 17) 
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A Osteorradionecrose como complicação  

 

A designação “Osteorradionecrose” foi empregue pela primeira vez por Regaud em 

1922. Mais tarde, Ewing em 1926 denominou a referida alteração óssea como “osteíte de 

radiação”.(18-22) Em 1938, Watson e Scarborough descreveram a osteíte de radiação como 

sendo causada pela radiação, trauma e infecção.(20, 23) 

É difícil atribuir uma classificação adequada a esta complicação, uma vez que surge da 

consequência de um tratamento. Na literatura é definida, por alguns autores, como uma necrose 

óssea secundária visto que, resulta da irradiação ionizantes direcionadas aos tecidos 

neoplásicos.(18) 

Segundo alguns autores, a ORN é considerada a complicação mais grave da RT. Muitas 

vezes o clínico pode ser o causador desta patologia por não ter feito uma boa história clínica ou 

por não estar preparado para a abordagem médico-dentária de pacientes oncológicos. Por outras 

palavras, a radiação pode causar dano celular, impedindo a síntese de proteínas necessárias para 

o processo de cicatrização, aquando de uma intervenção médico-dentária. Também provoca 

danos vasculares irreversíveis que resultam num comprometimento do aporte sanguíneo aos 

tecidos, por conseguinte, há um tecido hipovascular e hipóxico. Perante o trauma da exodontia, 

por exemplo, os tecidos não têm capacidade de cicatrizar, verificando-se a complicação de 

ORN.(1, 3) 

Marx, um dos autores mais referenciados na literatura sobre esta complicação, afirma 

que o seu desenvolvimento não está relacionado, diretamente, com o trauma, infecção ou a 

radiação, mas sim com a tríade dos “H’s”, hipoxia, hipocelularidade e hipovascularidade.(7, 22, 

24) 
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Fatores de Risco 

 

Piret e Deneufbourg, em 2002, apontaram factores de risco para o desenvolvimento de 

ORN, associados ao doente, ao tumor e ao tratamento.(7) 

Os factores de risco relacionados com o doente incluem idade, arteriopatias, doenças 

sistémicas, estado de desnutrição, consumo de álcool e tabaco, e má higiene oral. Entre outros 

factores estão também a doença periodontal, a presença de abcessos dento-alveolares, cáries 

extensas e a extracção dentária após radioterapia. (8, 20, 25) 

No que concerne à extracção dentária pós radioterapia, este parece ser o factor que mais 

contribui para o desenvolvimento da ORN, sendo que alguns estudos apontam para uma 

duplicação do risco, quando a exodontia é realizada. Já Chen et, al em 2010, afirmam que 

apenas 25,8% dos casos tinham por base as extracções dentárias.(20, 25, 26) Por outro lado, 

Balogh et al, afirmam que 50% dos casos são relacionados com a extração.(27)  

Sabe-se também que pacientes desdentados têm 3 vezes menos probabilidade de 

desenvolver ORN. Isto sustenta a hipótese de que as extrações dentárias pós-radioterapia são o 

principal fator de risco.(7, 11, 15, 18, 19, 22, 25, 28, 29) Ainda noutra perspectiva, alguns 

autores afirmam que, cerca de um terço dos casos surge de forma espontânea não havendo 

história de extracção ou trauma.(5) 

Verificou-se que os homens têm uma prevalência 3 vezes superior em relação às 

mulheres, mas pensa-se que este facto decorre de uma causa secundária, estando relacionado 

com a prevalência do cancro (sendo maior nos homens) e aos níveis globais de higiene oral, 

tradicionalmente menores nos homens, comparativamente às mulheres.(29) 

Os factores associados ao tumor são o volume tumoral, proximidade com a estrutura 

óssea, a localização e o estadio. Na literatura, está descrita uma maior prevalência de casos 

quando o tumor se encontra na cavidade oral, dando-se enfâse à localização dos tumores.(7, 15) 

Relacionado com o tratamento temos como factores de risco a dose total de radiação, a 

frequência (quando num curto período de tempo, impede a regeneração das células), a área 

abrangida, o tipo de radiação e por último a existência de tratamento cirúrgico concomitante 

com quimioterapia ou radioterapia.(7, 15, 18, 22) Alguns autores defendem que o factor mais 

importante é a ressecção do tumor concomitante com a radioterapia.(28, 29) 

Com os avanços técnicos na área da radioterapia tem-se verificado uma menor 

morbilidade e menor prevalência da ORN. Estudos feitos nos anos 90 mostram prevalências 
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superiores às atuais, revelando que as novas técnicas radioterapêuticas vieram reduzir o risco 

inerente ao tratamento.(6, 11, 26, 28, 29) 

Relativamente à dose de radiação, verifica-se uma relação direta entre a dose de 

radiação total e a existência de ORN e outras complicações associadas. Para valores superiores a 

60 Gy é considerada a dose total como factor de risco.(6, 15, 23, 28, 30) 

Segundo Azevedo, doentes em terapia concomitante com corticosteroides apresentaram 

um risco menor de ORN em cerca de 98%. Pensa-se que este facto se deve à inibição da 

inflamação inicial dos tecidos, potencialmente associada à formação de trombos, atrofia e 

necrose. Da mesma forma também se verificou que terapias anticoagulantes diminuem 

significativamente o risco de ORN uma vez que se evita a formação de trombos. Os tecidos 

ficam menos sujeitos a hipoperfusão e hipoxia.(3) 
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Epidemiologia 

 

Há diferentes estudos com incidências variáveis de ORN, variando entre 1% e 37%, de 

acordo com os diversos autores, locais do estudo e períodos avaliados.(22, 31) Contudo, a 

maioria dos estudos aponta para um valor entre 5 e 15%.(15, 20, 32). 

No que se refere à região anatómica afetada, verifica-se uma maior prevalência na 

mandíbula, comparativamente à maxila. Estima-se que seja cerca de sete vezes superior. Este 

fenómeno ocorre principalmente devido à maior densidade óssea da mandíbula, e por uma 

menor vascularização neste tecido.(20, 28) Quanto à localização específica, estima-se que as 

zonas mais afetadas sejam o trígono retromolar, a região molar e pré-molar.(15). 

Verifica-se também maior prevalência em pacientes que receberam uma dose de 

radiação superior a 60Gy. Sendo então a dose de radiação superior a este valor um factor de 

risco como já foi falado anteriormente.(20, 23) 

Relativamente à idade pode-se afirmar que se verifica uma maior prevalência de casos 

em indivíduos com idade próxima dos 55 anos, idade esta que coincide com a idade com que se 

verifica o maior número de ocorrências com cancro do tracto digestivo superior.(6, 8, 15, 22) 
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Histofisiopatologia 

 

Atualmente continua a existir discordância acerca da etiologia e do desenvolvimento 

desta condição patológica. Na literatura está descrito que a ORN advém das alterações 

biológicas ocorridas nas estruturas submetidas a hipóxia, hipovascularização e hipocelularidade. 

É relatada por começar com uma destruição das células endoteliais das estruturas irradiadas, 

desenvolvimento de trombose e obliteração dos vasos, o que diminui o aporte sanguíneo ao 

osso. É caracterizada por existir fibrose do periósseo e dos espaços medulares. Acrescenta-se 

que a remodelação óssea encontra-se alterada uma vez que as células responsáveis (osteoclastos 

e osteoblastos) estão em número reduzido devido à irradiação. (15, 22, 23, 31, 33, 34) Os 

osteócitos são destruídos e nota-se a inexistência de osteoblastos nas margens ósseas e também 

perda de matriz óssea.(23) A RT também é responsável pelo aumento a produção de radicais 

livres e na alteração da síntese de colagénio. Por outras palavras, dá origem a uma atrofia 

fibrosa, onde a reparação e remodelação ósseas estão comprometidas.(7, 19, 22, 24) 

A hipovascularidade pode ser explicada pela anatomia mandibular. Esta é irrigada 

exclusivamente pela artéria alveolar inferior. Numa situação de menor aporte sanguíneo, é 

compreensível que a parte posterior do corpo da mandíbula e trígono retromolar sejam as zonas 

mais afectadas. Justifica-se a predominância da prevalência pela mandíbula uma vez que a 

maxila é mais irrigada.(19, 28, 34) 

Na tabela seguinte pode-se observar, resumidamente, as diferentes fases do 

desenvolvimento da ORN, e as suas características histopatológicas. Daqui destacam-se as 

lesões vasculares iniciais, a necrose celular e o processo fibrótico que leva a necrose. 

Tabela I- Fases de desenvolvimento da ORN segundo Nicolaievsky et al. 1994(1) 

Fase I Lesão aguda das células, vasos e tecido conjuntivo 

Fase II Necrose Celular, início do processo fibrótico capilar 

Fase III Alterações das células do parênquima e alterações degenerativas 

vasculares finais 

Fase IV Involução gradual prematura dos tecidos com hipoplasia, atrofia, fibrose e 

necrose 
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Existem várias teorias acerca do desenvolvimento da ORN, ou qual o evento chave para 

o seu acontecimento. No entanto, apesar de algumas teorias serem aceites na generalidade, ainda 

não se chegou a um veredicto final acerca do total entendimento desta patologia. 

Damian, em 1963, destacou a isquemia e a infecção. Estas alterações permitem a 

explicação da evolução da doença. No entanto, foi demonstrado que a isquemia por si só não dá 

início à osteorradionecrose e a infecção só acontece posteriormente quando já existe 

contaminação do osso necrótico.(3) 

Anos depois, Meyer em 1970, desenvolveu uma nova teoria que envolvia a tríade 

clássica da osteorradionecrose: radiação, trauma e infecção. Com esta teoria idealizaram-se os 

protocolos terapêuticos tendo por base a antibioterapia.(15, 21, 23, 35) 

Mais tarde, Marx, propôs a teoria dos três “H’s”. Esta é, até à actualidade, uma das 

teorias mais aceites. Os pilares desta teoria assentam na hipovascularidade, hipóxia e 

hipocelularidade. Assim, a radiação assume um papel importante na destruição de células 

endoteliais o que deixa os vasos com trombos e má perfusão. Por conseguinte, os tecidos estão 

sujeitos a hipóxia, uma vez que não há oxigenação celular. A esta condição acrescenta-se a 

hipocelularidade, - diminuição do número de células devido à radiação que compromete a 

proliferação celular da medula óssea, células do periósteo e endoteliais. Estes três aspectos 

aliados limitam a capacidade de regeneração óssea. Se houver algum trauma dos tecidos 

adjacentes ou do próprio osso, este terá dificuldade em cicatrizar, ficando exposto e mais 

suscetível a infeções.(20, 21, 23, 31, 35) 

Em 2002, Delanian e Lefaix, propuseram a definição histopatológica da ORN, assente 

numa desvitalização das trabéculas ósseas, pela destruição de osteócitos e perda de osteoblastos 

(o que a faz diferir da osteomielite). É então resultado final de um processo patológico 

progressivo do osso e da destruição celular que não é compensado, pois existe uma osteogénese 

defeituosa devido à radiação.(20, 22, 29) 

Nos últimos anos tem vindo a surgir uma nova teoria baseada na observação de fibrose 

atrófica induzida por radiação.(14, 31) A partir desta teoria foi proposto o uso de terapêuticas 

antioxidantes e antifibróticas, como a pentoxifilina e tocoferol.(22)  Esta teoria é baseada na 

desregulação da atividade fibroblástica que leva à atrofia tecidular. Consiste em três fases 

distintas: pré-fibrótica, constitutiva organizada e fibro-atrófica tardia. Na primeira fase existem 

alterações nas células endoteliais e uma resposta inflamatória aguda. Na segunda fase verifica-

se uma atividade fibroblástica anormal com uma desorganização na síntese e constituição da 

matriz celular. Na fase tardia encontra-se a formação de um tecido mal cicatrizado e frágil, com 

risco elevado de nova ativação da resposta inflamatória. As células endoteliais estão danificadas 
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quer pelo dano direto causado pela radiação quer pelas espécies reativas de oxigénio e radicais 

livres.(7, 18-21, 29, 35) 

Histologicamente é possível observar a morte das células endoteliais, hialinização e 

trombose dos vasos. Além disto, destaca-se a hiperémia e inflamação. Do mesmo modo, o 

periósteo encontra-se fibrótico e existem sinais de hipocelularidade e hipovascularização. 

Verifica-se também um infiltrado crónico.(7, 23) 

A infecção surge secundariamente à ORN e apesar de afetar só a parte superficial do 

osso, a sua existência é considerada uma complicação séria uma vez que há um risco aumentado 

de septicemia ou fratura mandibular.(12, 23) O estudo de Hansen et al. verificou que há uma 

colonização de Actinomyces em 64,5% dos tecidos. Com o desenvolvimento da infeção surge o 

princípio da abordagem terapêutico com antibioterapia, já que a ORN não tem causas 

infecciosas.(1)  
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Classificações 

 

Ao longo dos anos foram propostas variadas classificações da Osteorradionecrose. No 

entanto não há consenso na literatura sobre qual a ser seguida. As mais abordadas na literatura 

são as seguintes.(19) 

A classificação de Marx tem por base a resposta ao tratamento. O objectivo desta 

classificação foca-se em categorizar a ORN de forma a saber como atuar perante a mesma.(18, 

22) 

Tabela II- Classificação da ORN segundo Marx e Meyer,1983(22) 

Estadio I Exposição óssea com menos de 2mm, numa região irradiada após 6 meses, com 

ou sem dor. Sinais radiográficos de desmineralização difusa; 

Estadio II Sem resposta a tratamento de estadio I ou exposição óssea superior a 2mm; 

Estadio III Sem resposta a tratamento do estadio II; Fratura Patológica, fistula orocutânea ou 

com o bordo mandibular afectado. 

 

A classificação de Epstein tem em conta a progressão ou a cronicidade da doença.(19) 

Tabela III- Classificação da ORN segundo Epstein et al,1987(19) 

Estadio I Resolvido ou restabelecido; 

Estadio II Crónica (>3 meses), não progressivo; 

Estadio III Ativa ou progressiva. 

 

A classificação segundo Notani et al. tem por base a apresentação clínica da ORN. Esta 

foca-se na localização e tamanho, de modo a dar mais informações ao clínico.(12) 

Tabela IV-Classificação da ORNsegundo Notani et al,2003(19) 

Estadio I Confinada ao osso alveolar; 

Estadio II Até ao canal do nervo alveolar inferior; 

Estadio III Extensa, ultrapassa o canal do nervo alveolar inferior, com fractura patológica ou 

fístula. 
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Osteorradionecrose e o seu contexto clínico 

 

Clinicamente esta patologia surge com dor, osso exposto, sequestros ósseos e osso 

necrótico que pode estar infectado. No entanto, a dor nem sempre está presente e estão relatados 

casos assintomáticos.(7, 19, 22, 34) Pode surgir também ulceração, fístula na mucosa ou fratura 

da mandíbula. Também está descrita a drenagem de secreção purulenta associada à fístula.(15, 

30, 34) A halitose e o trismo podem estar presentes assim como a parestesia relacionada com o 

nervo alveolar inferior.(8) (3, 7) 

A ORN pode surgir vários anos após o fim da radioterapia, sendo denominada de 

precoce quando ocorre nos primeiros 2 anos após o término da abordagem radioterápica. Este 

desenvolvimento precoce está associado principalmente a doses de radiação elevadas. Por outro 

lado, a denominação de tardia dá-se após 2 anos do fim da RT e tem, normalmente, origem num 

trauma decorrente de próteses mal ajustadas ou extracções dentárias.(7, 20) 

  



Abordagens Terapêuticas na Osteorradionecrose dos Maxilares 

19 
Rui Filipe Soares Pinto 

Dagnóstico 

 

Em 1997, surgiram por parte de três autores (Wong, Wood e Mclean) os primeiros 

critérios para diagnóstico de ORN. Ainda hoje são aceites pela generalidade da comunidade 

científica.(3) 

Estes critérios são: local da lesão previamente irradiado, ausência de tumor recorrente, 

fracasso na cicatrização com exposição óssea e evidência de osso necrótico. Fracturas ósseas, 

fistulização e celulite são achados clínicos que podem estar presentes mas cuja existência não é 

essencial para o diagnóstico.(18) 

O doente pode apresentar, em certos casos, disgeusia, halitose, edema, disestesia e 

anestesia. Em casos avançados podem existir sequestros ósseos, fracturas ou deformações 

faciais. Também é comum a presença de dificuldade em mastigar, deglutir e na fonação.(7, 9, 

19) 

Segundo alguns autores, para o diagnóstico de ORN, deve verificar-se uma falha na 

cicatrização com exposição óssea de pelo menos 3 meses.(11, 20) 

A ortopantomografia permite a identificação inicial de lesões ósseas suspeitas. A nível 

radiológico visualizam-se zonas radiolúcidas irregulares e áreas radiopacas que são indicativas 

das lesões caraterísticas da ORN.(9, 18, 30) Diversos autores demonstram que é possível a 

deteção de lesões radiográficas, mesmo na ausência de sintomatologia ou sinais clínicos na 

mucosa que reveste a lesão.(31) 

Para além da ortopantomografia, a tomografia computorizada é outro dos exames 

radiográficos que permite a identificação adequada das alterações decorrentes da ORN. Esta 

fornece informações sobre a extensão, localização e destruição óssea com grande fiabilidade. 

Também permite ao clínico um planeamento no caso de necessidade de recessão cirúrgica. 

Inclusive é possível evidenciar áreas líticas focais, corticais ósseas interrompidas e um 

trabeculado ósseo menos denso.(1, 31) 

Outros exames como a ressonância magnética e a cintilografia também são 

considerados úteis e frequentemente realizados. É importante o diagnóstico diferencial com uma 

recidiva de tumor pois num estudo de Hao et al., em 1999, 21% dos casos inicialmente 

diagnosticados com ORN, verificou-se um diagnóstico conclusivo de recidiva do tumor inicial. 

(1) 
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Intervenção médico-dentária  

 

O médico dentista assume o papel integrante de uma equipa multidisciplinar, com 

outros profissionais de saúde relacionados com o tratamento e reabilitação. Compete ao médico 

dentista remover possíveis focos de infecção, dar instruções de higiene e motivar o paciente 

para o cumprimento destas, como também efetuar tratamentos preventivos.(6, 9, 12, 19, 23) A 

necessidade da intervenção médico-dentária é exemplificada no estudo de Esptein e Stevenson-

Moore, em 2001, que revelou que cerca de 68% dos doentes, examinados antes do início da 

radioterapia necessitavam de cuidados de saúde oral.(1) 

O doente deverá ser encaminhado ao médico dentista após o seu diagnóstico para este 

realizar um exame clínico e um plano de tratamento adequado, de forma prévia ao início dos 

ciclos de RT. Assim, o médico dentista deve ter em conta a calendarização dos seus tratamentos 

com o tratamento oncológico.(2, 9, 12)Para o diagnóstico e plano de tratamento, o exame 

radiográfico de eleição é a ortopantomografia, sendo necessária uma visão geral do estado de 

saúde oral.(2) Caso seja necessário deve-se proceder a radiografias intra-orais, pela técnica de 

bite-wings ou periapicais.(1, 12, 31) 

Segundo a literatura, a abordagem médico-dentária destes pacientes deve desenvolver-

se da seguinte forma:(2, 7, 9, 12, 19) 

Todos os dentes requerem exame minucioso e verificação da sua vitalidade; 

A placa bacteriana deve ser removida; 

Dentes com bom prognóstico devem ser restaurados; 

As restaurações transbordantes deverão ser retificadas para evitar trauma; 

As próteses devem ser reajustadas para evitar trauma dos tecidos; 

Proceder às exodontias de dentes comprometidos dentro do intervalo de tempo adequado e com 

uma técnica atraumática; 

 

O médico dentista por outro lado deve instruir o paciente a:(6, 8, 12, 23, 25) 

Utilizar a técnica de escovagem correta; 

Higienizar os dentes após todas as refeições; 
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Utilizar pasta dentífrica com altas concentrações de flúor; 

Utilizar uma escova macia; 

Utilizar fio dentário e/ou escovilhão; 

Bochechar com colutórios orais sem álcool, pelo menos duas vezes ao dia; 

Utilizar substitutos salivares ou pastilhas elásticas e ingerir água; 

Aplicar gel de fluor ou clorohexidina com goteiras durante 5 minutos à noite; 

Uma dieta equilibrada baixa em hidratos de carbono de elevado índice glicémico;  

Promover a cessação tabágica e de hábitos etílicos; 

Desaconselhar o uso contínuo de próteses dentárias; 

Promover exercícios de relaxamento mandibular e massagens da articulação 

temporomandibular; 

 

Em determinadas situações, o paciente terá necessidade de realização de extracção 

dentária. Existem várias opiniões sobre como a extracção deverá ocorrer, começando pelo 

tempo de intervalo que ocorrerá entre as exodontias e o início da radioterapia. Alguns estudos 

mostram que a não extracção de dentes comprometidos é tida como um factor de risco para a 

ORN, no entanto, outros estudos defendem que a extracção pré-radioterapia também não 

apresenta benefícios na redução do risco de ORN, podendo até contribuir para o seu aumento.(7, 

8, 12, 20) 

Alguns autores sugerem que o tratamento endodôntico deve ser ponderado, por opção à 

exodontia, pois ocorre menos trauma, preserva a função e facilita a reabilitação posterior. Sendo 

assim, o tratamento endodôntico radical poderá ser considerado em certos casos, em alternativa 

à exodontia.(2, 15) 

Em paralelo, diversos autores divergem nas indicações para a realização de exodontia, 

considerando-se de forma unânime os seguintes casos como sendo indicativos para a remoção 

cirúrgica: (1, 2, 12, 15) 

Dentes cariados não restauráveis; 

Dentes com cárie infra gengival; 
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Dentes necrosados; 

Fragmentos radiculares; 

Dentes com patologia periapical; 

Dentes com mobilidade; 

Dentes com doença periodontal moderada ou grave; 

Dentes com restaurações comprometidas e bolsas associadas superiores a 5mm; 

Dentes com erosão e abrasão extensas; 

Dentes comprometidos que se encontram no campo de radiação; 

Dentes inclusos, semi-inclusos ou parcialmente erupcionados; 

Dentes que não possuem ou que fiquem sem oponente; 

Dentes com prognóstico duvidoso; 
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Cirurgia Oral 

 Antes da radioterapia 

As exodontias devem ser planeadas e executadas dentro do intervalo de tempo adequado 

e com o conhecimento do médico assistente. Este intervalo de tempo não é consensual na 

literatura mas recomenda-se a extração dentária com um mínimo de 10 dias de intervalo. Por 

outro lado, o intervalo de tempo ideal será de 21 dias.(2, 4, 7, 19, 36) 

As extrações devem ser atraumáticas ou com o mínimo de trauma possível. Para isso 

devem ser cumpridos alguns cuidados, nomeadamente, o uso de anestesia local com 

vasoconstritor deve ser evitado, uma vez que o agente vasoconstritor pode ser responsável por 

um atraso da cicatrização devido à hipoxia secundária à vasoconstrição.(2, 3, 15, 35) 

Deve-se evitar o descolamento mucoperiósseo exagerado, por forma a evitar o trauma 

dos tecidos moles e tecido ósseo. Após a exodontia deve-se efetuar a regularização óssea, de 

forma a que não se mantenham espículas, responsáveis por trauma ou sequestros ósseos.(2, 15, 

35) 

Alguns autores defendem a profilaxia com antibacterianos antes da consulta. As 

opiniões dividem-se muito quanto à adequação do fármaco a usar e qual a sua posologia. Um 

dos exemplos descritos na literatura consiste na administração de clindamicina 600mg antes do 

procedimento cirúrgico, mantendo-se a administração de clindamicina 300mg e metronidazol 

500mg, durante 7 dias.(2) Outros autores sugerem o uso de amoxicilina como primeira escolha, 

num esquema posológico análogo, iniciado antes do procedimento cirúrgico e mantido por um 

período de 7 dias.(35) 

Durante a radioterapia 

Globalmente, segundo a generalidade dos autores, verifica-se que as extracções devem 

ser evitadas durante este período. No entanto, em casos excecionais – associados a 

sintomatologia não controlável ou risco de descontinuação do tratamento radiológico, pode ser 

necessário recorrer à exodontia. Esta decisão deve ser tomada em conjunto com o médico 

assistente da especialidade, que acompanha o doente.(1, 2) 

As mesmas regras anteriormente referidas para o procedimento de exodontia devem ser 

seguidas, sugerindo-se a prescrição de antibacterianos, de forma profilática, até ocorrer total 

cicatrização e um controlo pós-operatório continuado. Contudo, não existem protocolos bem 

definidos acerca da escolha do agente antibacteriano ou da sua posologia.(35) 
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Nesta ocasião devem ser reforçados os métodos e conselhos de higiene oral. Deve-se 

também identificar e tratar as complicações secundárias da RT como as mucosites, xerostomia, 

trismo e infecções oportunistas, desenvolvidas na cavidade oral.(3, 8) 

Após a radioterapia 

Os doentes devem ser sujeitos a uma avaliação, três a seis meses após o fim da 

radioterapia. Nesta altura as complicações agudas da radioterapia vão desaparecendo. Deve-se 

avaliar os tratamentos efectuados anteriormente, procurar novas lesões e verificar o 

aparecimento de complicações secundárias à RT. Subsequentemente, os doentes deverão 

comparecer a avaliações trimestrais.(1, 4, 12) 

Neste período, no caso de haver necessidade de extracção dentária, deve proceder-se 

segundo as indicações anteriormente descritas. Deve-se aguardar pelo menos 4 a 5 meses após o 

fim da RT, e utilizar-se um regime de antibioterapia profilática.(2, 4, 36) 

No entanto, vários autores defendem que os efeitos da RT permanecem por um longo 

período, existindo sempre o risco de desenvolvimento de ORN, associado à extracção 

dentária.(1) 

Aconselha-se o uso de bochechos de clorohexidina antes do procedimento cirúrgico e 

até duas semanas após a mesma. Outras medidas como, antibioterapia, terapia com oxigénio em 

câmara hiperbárica (THBO), administração de plasma rico em plaquetas (PRP) ou fármacos 

corticosteroides -para diminuir a inflamação, são opções descritas na literatura. Considera-se, 

mais recentemente, a terapia preventiva com pentoxifilina e tocoferol, descritas 

subsequentemente.(12, 19, 35) 
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Reabilitação Oral em Pacientes Irradiados 

 

No âmbito dos procedimentos de Reabilitação Oral, não existem ainda protocolos 

consensuais. No entanto, recomenda-se que a reabilitação seja realizada, pelo menos entre 4 

meses a 1 ano após o término da RT. No entanto, o controlo e adaptação das próteses requer 

uma atenção redobrada e durante um período de tempo maior. O principal objectivo a ter em 

conta é uma reabilitação sem trauma dos tecidos.(2, 12, 15) 

As reabilitações protéticas fixas têm um elevado número de complicações associadas, 

como por exemplo a susceptibilidade dos dentes pilares a periodontite, o desgaste de dentes 

saudáveis, bem como o risco aumentado de desenvolvimento de cáries por radiação. Isto reduz o 

sucesso das reabilitações fixas sobre dentes naturais e limita a sua utilização.(2) 

A reabilitação sobre implantes apresenta vantagens no âmbito da disponibilidade de 

soluções de reabilitação. Desta forma, as reabilitações protéticas são menos traumáticas sobre os 

tecidos e mais retentivas. Várias técnicas inovadoras têm dado resposta a casos de reabilitação 

difíceis mesmo em casos de pacientes em que foi feita cirurgia de ressecção e RT. Não obstante, 

a maior parte dos autores recomendam a colocação de implantes entre 8 e 12 meses após o fim 

da radioterapia e terapia adjuvante com THBO para aumentar a taxa de sucesso.(2) Na 

literatura, refere-se que a THBO apresenta uma taxa de perda de implantes de 8,5%, 

significativamente menor que a taxa de perda em condições convencionais, de 40,2%.(37) 

Raoul et al. defendem que não se deve colocar implantes em áreas em que a dose de 

radiação ultrapassa os 50 Gy.(38) O facto de osso ter sido irradiado acarreta um risco perda de 

implantes até 12 vezes superior ao de doentes com osso não irradiado. As taxas de sucesso 

variam conforme os autores variando entre 40% e 90%.(3, 37) 

A questão principal que se põe a nível a reabilitação implanto-suportada é a 

osteointegração.(3) Pacientes previamente irradiados têm uma capacidade regenerativa, a nível 

ósseo, muito menor, o que diminui a capacidade dos implantes serem osteointegrados. Algumas 

estratégias como a utilização de proteínas morfogenéticas do tecido ósseo (BMPs) ou péptidos 

de crescimento osteogénico (OGPs) podem aumentar a taxa de sobrevivências dos 

implantes.(37) Entre outras causas que podem levar ao insucesso estão a dose de radiação, os 

hábitos do paciente, o tipo de implante, o tipo de reabilitação protética e a carga sobre os 

implantes.(2) 

Em suma a irradiação origina uma redução das taxas de sucesso. Muitas vezes, a 

anatomia pós-radiação ou após ter havido cirurgia de ressecção óssea devido à existência de 
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osso necrótico, faz com que seja necessário o uso de enxertos, de tecidos duros ou moles. Assim 

o enxerto ósseo livre representa uma solução adequada para a colocação de implantes com bons 

resultados, pois este tecido encontra-se bem irrigado, não sendo previamente irradiado.(39) 

Diversos autores recomendam que seja adiada a colocação de implantes por seis meses, para 

aumentar a osteointegração. Sugere-se também, na literatura, a colocação de carga nos 

implantes apenas quando se verificar a sua osteointegração completa. (2, 3) 

Existe, por outro lado, a hipótese de colocação de implantes pré-radioterapia (quando 

possível) uma vez que o osso não sofreu ainda as consequências negativas da radiação.(2) 
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Tratamento e Prevenção 

 

O tratamento deve ser conservador na fase inicial.(15) É importante discutir o 

desempenho do Médico Dentista no acompanhamento do doente, de modo que sejam detectadas 

e tratadas as complicações, o mais cedo possível. Vários autores recomendam visitas mensais ao 

Médico Dentista, nos primeiros 6 meses, e depois, de 4 em 4 meses. (1)  

O tratamento da ORN visa em primeiro lugar, a prevenção. Devem considerar-se 

cuidados de higiene oral, aplicação tópica de flúor diária, tratamento de dentes cariados e 

extracção de dentes com prognóstico duvidoso, remoção de possíveis traumas como próteses 

desajustadas, espículas ósseas, bem como o polimento de dentes ou restaurações, com potencial 

de causar trauma.(7, 8, 15, 40) 

Como prevenção e tratamento pode indicar-se também a abordagem com THBO, PRP, 

terapias com ultra-sons, aplicação de clorohexidina, antibioterapia e pentoxifilina associada com 

tocoferol. Estes métodos serão posteriormente detalhados.(8, 19, 21, 25, 36) 

Quando já se apresenta um quadro de ORN, as abordagens terapêuticas incluem o 

desbridamento cirúrgico, terapia com ultra-sons, aplicação de anti-séptico, antibacterianos, 

THBO, sequestrotomia e também uso de fármacos antifibróticos como é o caso da terapia 

PENTOCLO (pentoxifilina, tocoferol e clodronato).(6-8, 20, 23, 25) 

A IMRT é considerada como uma abordagem preventativa da ORN, uma vez que é uma 

técnica relativamente recente e apresenta a vantagem de produzir menor dano nos tecidos 

envolventes. A ORN está tipicamente associada a doses acima dos 60Gy, com prevalências 

entre os 5 e os 15% com as técnicas convencionais. Com as novas formas de aplicação de RT, 

diversos estudos convergem para uma prevalência reduzida, de apenas 6% ou menos.(19, 28, 

29) 

Globalmente, por questões didáticas, é possível dividir as abordagens terapêuticas em 

farmacológicas e cirúrgicas. As abordagens farmacológicas normalmente incidem na prevenção 

do aparecimento da doença e no tratamento da sua fase precoce. Por outro lado, as abordagens 

cirúrgicas estão relacionadas com a eliminação da doença ou com a correção das consequências 

da ORN. Também serão descritas abordagens experimentais com moléculas biológicas, ou 

materiais, que auxiliam o êxito de tratamentos cirúrgicos. 

  



Abordagens Terapêuticas na Osteorradionecrose dos Maxilares 

28 
Rui Filipe Soares Pinto 

Abordagens Farmacológicas 

 

Óxido de Cério (CeO₂) 

É uma nanoparticula utilizada com diversos efeitos terapêuticos, nomeadamente na 

proteção da degeneração neuronal, ou como anti-inflamatório, ou ainda como agente 

antioxidante. Num estudo de Wang et al, verificou-se a sua utilidade para preservar a vitalidade 

das células osteoblásticas in vitro. Os autores concluíram que estas nanoparticulas possuíam 

efeitos a nível da preservação da vitalidade, diminuição dos danos no ADN e captação dos 

radicais livres produzidos pela radiação.(33) 

 

Amisfostina 

É comumente utilizada na prevenção de mucosite e xerostomia, em doentes irradiados 

com cancro da cabeça e pescoço. Tem sido usada como agente citoprotetor, com uma ação de 

neutralização de radicais livres e reparação de ADN. Ultimamente têm sido estudados os seus 

efeitos a nível de protecção do osso, verificando-se a preservação da formação óssea em 

roedores (13, 41, 42), através da preservação do número de osteoblastos e osteócitos.(13, 43) 

Também se verificou a protecção da estrutura dos vasos sanguíneos, bem como a sua 

preservação após irradiação.(42) 

 

 Clorohexidina  

Alguns autores aconselham, numa fase inicial, a administração de soluções de 

clorohexidina a 0,12%. Esta tem capacidade bactericida para microrganismos Gram+ e Gram- e 

algumas leveduras. Este agente atua como antisséptico e reduz o risco de infecção do osso 

exposto.(1, 7) 

 

Soro rico em Hidrogénio 

O soro rico em hidrogénio possui atividade antioxidante, o que reduz a quantidade de 

espécies reativas de oxigénio. Estes radicais livres são característicos das lesões de ORN, uma 

vez que a radiação causa um aumento do stress oxidativo. Encontra-se descrita uma melhoria 

nas lesões causadas por radiação, aquando da administração de soro rico em hidrogénio.(12, 32) 
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Antibioterapia 

Está indicada aquando da necessidade de extração, sendo recorrente a realização de um 

regime profilático, apesar da ampla discussão na literatura, relativamente à sua eficácia(12) 

Apesar de ter sido demonstrado que a ORN não tem etiologia infeciosa, está descrito 

que quando esta se encontra já estabelecida, a antibioterapia de longa duração é benéfica e 

apresenta elevados resultados de recuperação/cicatrização. (6, 7, 20) No entanto, não há ainda 

guidelines estabelecidas para a sua utilização na ORN, sendo, no entanto, as penicilinas e a 

clindamicina os fármacos antibacterianos mais frequentemente utilizados. 

Alguns autores advogam o uso das penicilinas como primeira linha na profilaxia. 

Exemplo disso, Al-Bazie et al, no seu estudo utilizam amoxicilina 500 mg de 8h em 8h, 

inciando o regime profilático 10 dias antes da cirurgia, sendo este mantido até 7 dias após o 

procedimento cirúrgico. Como segunda linha considera-se frequentemente a clindamicina 

300mg, de 8h em 8h, por um período semelhante. A generalidade dos autores considera o uso de 

clorohexidina 0,2% como terapia adjuvante.(35) 

 

Terapia por Oxigénio Hiperbárico (THBO) 

A oxigenação tecidular no osso lesado é essencial para a neovascularização, 

aumentando a actividade dos macrófagos, a produção de radicais livres que ajuda no combate à 

infecção, na produção de fatores de crescimento, como o fator de crescimento vascular 

endotelial (VEGF), e recrutamento de células vasculogénicas estaminais.(23, 40, 44, 45) 

Foi pela primeira vez usada como tratamento de ORN, em 1974, por Mainous e 

Boyne.(1) A THBO é benéfica na prevenção da osteoradionecrose, devido ao maior aporte de 

oxigénio nos tecidos, promovendo a angiogénese, aumentando a concentração de oxigénio nos 

tecidos - reduzindo desta forma o risco de hipoxia, aumentando a síntese de colagénio e 

aumentando o metabolismo ósseo. Estas condições irão favorecer a capacidade de cicatrização 

dos tecidos.(7, 19, 25, 44, 45) 

Esta terapia é administrada dentro de uma câmara pressurizada usando oxigénio a 

pressões mais elevadas que as existentes na atmosfera. O protocolo mais utilizado, segundo 

vários autores, baseia-se na realização de 20 a 30 sessões, a 2,4 atm, durante 90 minutos antes 

do procedimento cirúrgico, e 10 sessões de 90 minutos após a intervenção. Esta terapia tem 

algumas contra-indicações nomeadamente o risco de obstrução pulmonar crónica, pneumotórax, 

arritmias, claustrofobia, tumores malignos ativos ou gravidez.(2, 12, 19, 44) 
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Quando a ORN já se encontra instalada, Marx propõe um esquema posológico de 

THBO. Inicia-se por 30 unidades de HBO. Se se verificar uma resposta adequada, o caso é 

considerado de Estágio 1, se não houver resposta tecidular favorável, é agrupado no Estágio 2 e 

realizam-se mais 10 unidades de HBO. Na continuação de ausência de resposta o caso é tido 

como refratário, e inserido no Estágio 3, considerando-se a administração de mais 10 unidades 

de HBO, e é realizada a ressecção mandibular com fixação. Seguidamente, avança-se para o 

Estágio 3 R, sendo a reconstrução realizada após 10 semanas.(1, 19) Também se verificou a sua 

utilidade como terapia adjuvante de reconstruções mandibulares.(44)Ozono 

Esta substância é comumente utilizada para fins terapêuticos e a sua eficácia já foi 

provada. A administração de ozono promove a oxigenação dos tecidos, tem actividade 

bactericida, fungicida e antivírica, e estimula o sistema imunitário. Também contribui para a 

cicatrização óssea pois possui a capacidade de acelerar o metabolismo ósseo e a proliferação 

celular.(4) 

Sabe-se que apresenta efeitos benéficos na prevenção e tratamento de ORN pós-

extração e já foi utilizada como terapia adjuvante da antibioterapia e THBO.(4) No entanto, 

mais estudos clínicos são necessários para ser validada a sua utilidade. 

 

Terapia com Ultrassons 

A terapia com ultrassons tem a capacidade de promover a angiogénese, estimular a 

atividade dos osteoblastos (aumentando a produção de óxido nítrico e prostaglandina E2 – 

agentes vasodilatadores - durante a formação e remodelação óssea), induzir a proliferação 

celular e a síntese de proteínas. Estes efeitos contribuem para uma prevenção e tratamento da 

ORN e contribuem para uma melhor cicatrização das lesões.(7, 19, 25, 35) 

 

Plasma rico em plaquetas (PRP) 

A utilização de PRP tem sido estudada com o intuito aumentar os níveis de factores de 

crescimento, nomeadamente PDGF, VEGF e o factor de transformação de crescimento beta 

(TGF-β), obtidos a partir das plaquetas autólogas, o que vai diminuir o risco de infecções e 

aumentar a capacidade de cicatrização e sobrevivência dos enxertos ósseos. A sua utilização é 

ainda controversa, verificando-se a existência de estudos que não demonstram benefícios na 

prevenção da ORN.(2, 12) 
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Denosumab 

É um anticorpo monoclonal com propriedades antirreabsortivas, utilizado no tratamento 

da osteoporose e na prevenção de metástases ósseas secundárias a outros tumores. Sendo 

também caracterizado pelos seus efeitos reversíveis em contraste com os bifosfonatos, o 

Denosumab foi utilizado experimentalmente num adolescente com ORN. Após 2 anos, 

verificou-se a ausência de dor, os marcadores de remodelação óssea desceram, a massa óssea 

aumentou e as fracturas e outros sinais patológicos encontravam-se cicatrizados. Esta 

terapêutica mostra ser interessante, todavia baseia-se no resultado de um único caso 

experimental sendo necessária a realização de mais estudos.(46) 

 

 

Pentoxifilina e Tocoferol 

A pentoxifilina é um derivado da metilxantina que atua nos mediadores inflamatórios, 

como o TNF-α. Causa vasodilatação, inibe a inflamação, estimula a proliferação de fibroblastos 

e a formação de matriz extracelular. Elimina os radicais de oxigénio em situações de stress 

oxidativo e participa na resolução da fibrose. Desta forma verifica-se o interesse na sua 

utilização em situações de ORN, favorecendo o processo de cicatrização.(7, 12, 18-21) 

O Tocoferol um metilfenol análogo da Vitamina E que é responsável por inibir o TGF- 

β1 e a expressão de genes de procolagénio. Está associado à capacidade de prevenir dano 

celular, à formação de radicais livres e também na proteção das membranas celulares contra a 

peroxidação lipídica.(7, 18-21) 

Alguns autores sugerem, aquando da extracção dentária, a administração profilática de 

400mg de pentoxifilina, 2 vezes ao dia, durante oito semanas, em associação com 1000 UI de 

tocoferol, uma semana antes do procedimento, sendo a sua administração continuada por 8 

semanas.(14, 18, 19, 35) Alguns estudos demonstram recuperação em casos de ORN refractária 

com resultados perto dos 100%.(12) 

 

Clodronato 

É um bifosfonato de nova geração que inibe a reabsorção óssea reduzindo o número e 

actividade de osteoclastos. Ao contrário de outros bifosfonatos, este fármaco parece atuar 

diretamente nas células osteoblásticas, aumentando a formação óssea e reduzindo a proliferação 

de fibroblastos.(18, 20) 



Abordagens Terapêuticas na Osteorradionecrose dos Maxilares 

32 
Rui Filipe Soares Pinto 

A união do clodronato com pentoxifilina e tocoferol mostrou ser benéfica na redução da 

ORN.(18, 20) Surgiu assim uma nova terapia, denominada PENTOCLO, que assenta na 

utilização de Pentoxifilina e Tocoferol com Clodronato. Esta é precedida de 4 a 6 semanas de 

tratamento com anti-inflamatórios, antibioterapia e antifúngicos para irradicação das infeções 

associadas, na cavidade oral. A Pentoxifilina e o Tocoferol são responsáveis por evitar o 

processo fibrótico e o dano direto da radiação e o clodronato por reduzir a reabsorção óssea e 

estimular a cicatrização do osso.(5, 22) Constitui então uma boa alternativa às terapias clássicas 

existentes. 

Na primeira fase preconiza-se a administração de 2g de amoxicilina com ácido 

clavulânico, 1g de ciprofloxacina, 50 mg de fluconazol, 20 mg de prednisolona e 20 mg de 

omeprazol. Na segunda fase preconiza-se a administração de 800 mg de pentoxilifina, 1000 UI 

de tocoferol, 1600 mg de clodronato, 5 dias por semana (segunda a sexta) e prednisolona 20 mg 

2 dias por semana (sábado e domingo).(22) 

 

Células estaminais 

Estas células têm a capacidade de se diferenciarem em osteoblastos e produzirem osso. 

Podem ser colhidas da medula óssea ou da polpa dentária, por exemplo, e introduzidas no local 

da lesão, junto com matrizes com osso autógeno ou alogénico. Quer in vitro quer em 

experiências com animais (in vivo) têm demonstrado resultados promissores.(34) Não obstante, 

é uma terapia em desenvolvimento e são então necessários mais estudos, essencialmente a sua 

validação em ambiente clínico. 

 

Moléculas Biológicas 

Com os avanços tecnológicos recentes surgiram novos estudos com Moléculas 

biológicas. Algumas das suas características são: a melhoria da angiogénese, produção de um 

efeito sinérgico com THBO, indução da osteogénese, redução do tempo de cicatrização e 

aumento da resistência a infecções.(38) 

Proteínas morfogenéticas ósseas (BMP) 

São um grupo de fatores de crescimento com capacidade de induzir a formação de osso 

e cartilagem. São conhecidas por estimular a diferenciação de células mesenquimatosas em 

osteoblastos e condroblastos.(7) No âmbito da Medicina Dentária têm já aplicação na 

regeneração óssea e osteointegração de implantes.(37) 
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A nível de formação de tecido ósseo, vários autores tiveram resultados positivos, como 

é o caso de Herford et al. que no seu estudo utilizaram rhBMP-2 apenas com matriz de 

colagénio, sem materiais de enxerto ósseo, com a obtenção de resultados desejados em todos os 

pacientes.(38) Já Sweeny et al, utilizaram a rhBMP-2 na reconstrução com enxerto ósseo livre, 

também com bons resultados.(47) 

Proteínas e péptidos de crescimento osteogénica (OGP) 

Possuem a capacidade de aumentar a formação óssea e a densidade trabecular, bem 

como a capacidade de estimulam a cicatrização de fracturas. Há ainda vestígios de terem um 

efeito positivo na hematopoiese. Assim como as BMPs, estas proteínas e péptidos estimulam 

também a diferenciação e maturação das células ósseas e já são utilizadas na aceleração da 

osteointegração.(37) 

Hormona da Paratiróide (PTH) 

Esta hormona é um agente anabólico já utilizado no tratamento da osteoporose e tem a 

capacidade de estimular a formação e reabsorção óssea. Um dos mecanismos de ação é a 

supressão de apoptose de osteoblastos. Estudos recentes revelaram que a PTH tem a capacidade 

de preservar o osso trabecular e a vitalidade dos osteoblastos e osteócitos, após radioterapia.(10) 

Não obstante, mais estudos são necessários para confirmar e desenvolver esta teoria. 

Tem sido estudado em modelos animais previamente irradiados, (roedores) na 

distracção osteogénica com administrações intermitente da PTH, uma vez que esta posologia 

tem a capacidade de estimular a diferenciação celular na linhagem osteoblástica, e a formação 

óssea. Apesar da demonstração da sua eficácia, são necessários ainda mais estudos clínicos.(48) 
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Abordagens Cirúrgicas 

 

Resseção Cirúrgica  

Em casos graves, onde a terapia conservadora falhou, está indicada a ressecção radical 

da lesão. Esta pode englobar a sequestrotomia e a hemimandibulectomia. O objetivo é remover 

o osso necrosado de forma a preservar o osso vital adjacente. Apesar de ser considerada 

necessária a remoção do tecido necrosado, nem sempre é espectável a cicatrização. (6, 7, 12, 48) 

Muitas vezes o doente irá precisar de uma cirurgia reconstrutiva após este procedimento.(7, 48) 

O retalho de corpo adiposo bucal (BFP) é um exemplo de retalho utilizado na recessão 

cirúrgica. Este encontra-se localizado na cavidade oral, o que permite um fornecimento 

sanguíneo ao local após sequestrotomia. Assim, prevê-se uma rápida angiogénese, importante 

para a cicatrização. Este retalho mostrou-se eficaz em ORN nas fases iniciais. Para estadios 

mais avançados, onde a recessão cirúrgica é maior, não é possível de ser utilizado pela sua 

desvantagem das dimensões limitadas do retalho.(1) 

Manimaran et al, utilizaram, num relato de caso clínico, após ressecção cirúrgica, 

células estaminais aspiradas da medula óssea com uma matriz de hidroxiapatite. Ao 2º mês a 

radiografia demonstrava sinais de formação óssea.(34) Estes autores, noutro doente realizaram o 

mesmo procedimento, adicionando PRP e células estaminais da polpa dentária. Igualmente ao 2º 

mês notava-se formação óssea.(34) 

Enxerto Ósseo 

Apesar de existirem casos complicados, presentemente, as várias técnicas radiográficas 

aliadas ao exame físico permitem a construção de um plano de tratamento ideal para cada 

doente. Com o vasto desenvolvimento na área da implantologia e da prostodontia, têm-se 

atingido melhores resultados a nível da reconstrução facial e funcional.(39, 49) 

Vários estudos advogam que a ressecção radical seguida de enxerto ósseo livre é um 

método seguro com resultados positivos na cicatrização, na estética e na função.(7) Os enxertos 

com anastomoses microvasculares têm sido usados na reconstrução de áreas irradiadas com 

bons resultados, especialmente em casos em que o defeito ultrapassa os 5cm. (14, 38, 39) Num 

estudo de Hirsch et al. os resultados não diferiam quanto a sobrevivência dos enxertos quer em 

casos de ORN quer em casos irradiados que não tinham desenvolvido a patologia.(14, 38) 

Segundo Jung, os enxertos autógenos produzem os melhores resultados. O material a 

ser enxertado pode ser recolhido de vários locais sendo eles, costelas, crista ilíaca, tíbia, perónio 

e rádio. Muitos factores entram em conta relativamente à escolha do local dador do enxerto, 
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como por exemplo, a quantidade de tecido necessária, os objectivos da reconstrução, preferência 

do cirurgião, o local recetor do enxerto entre outros.(49) 

O enxerto livre tem como vantagens a obtenção de tecido bem vascularizado e não 

irradiado, o que irá ser benéfico na cicatrização da lesão primária.(19) A principal desvantagem 

ou dificuldade é a obtenção de vasos recipientes na área irradiada para a irrigação do 

enxerto.(14) Assim, a falta de suprimento sanguíneo tem sido descrito como uma das principais 

causas de complicações.(49) Enxertos ósseos livres bem vascularizado têm um resultado mais 

previsível e estético do que enxertos não vascularizados.(26) 

O enxerto mais frequentemente utilizado é o do perónio pois permite A obtenção de 

uma maior quantidade de osso e tecido mole. Apresenta uma maior versatilidade e 

previsibilidade (25, 27, 38) Primeiramente introduzido por Tayler et al. em 1975, este enxerto 

consegue fornecer cerca de 25 cm de tecido e pode ser usado para reconstruir o côndilo, 

inclusive. Quanto à posterior reabilitação com implantes, este enxerto parece ser o que apresenta 

uma menor taxa de peri-implantite.(38, 49) Como o perónio encontra-se afastado do local 

recetor do enxerto, há a possibilidade de atuação de duas equipas cirúrgicas em simultâneo, o 

que torna o procedimento mais rápido e seguro.(25, 39) 

O enxerto da crista ilíaca anterior tem a vantagem de se obter osso com maior altura útil 

na colocação de implante, mas o comprimento ronda os 15 cm. (Jung) Também é possível 

colher o músculo oblíquo interno que proporciona uma textura melhor comparado ao enxerto do 

perónio que é acompanhado de pele. O local de recolha da crista Ilíaca é mais resguardado o que 

proporciona uma vantagem estética.(49) 

O enxerto ósseo proveniente da omoplata foi reportado em 1986, apesar de não permitir 

a obtenção de tanto material ósseo como a crista ilíaca, consegue-se recolher um enxerto com 

cerca de 12 cm de comprimento. Este está descrito como sendo muito útil em casos de 

reconstrução na parte anterior da mandíbula especialmente nos casos com defeitos do pavimento 

da boca ou orofaríngeos.(38) 

Distração Osteogénica 

Esta técnica tem indicação numa fase avançada de ORN em que após a recessão é 

necessário um aumento de osso. Esta é aplicável em todas as direcções do osso e é útil em 

candidatos que não podem receber um enxerto ósseo livre autólogo.(7, 19, 50) 

Esta técnica tem como base a osteotomia, junto ao defeito ósseo, em que posteriormente 

é realizada a distração com o auxílio de um aparelho mecânico.(7, 38, 48) Parece existir efeito 

sinérgico com a terapia HBO e o uso de factores de crescimento como o FGF.(1, 19) 
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Deshpande et al, utilizaram células estaminais da medula óssea colocadas na zona de 

distração em ratos Lewis previamente irradiados. Concluíram que as células estimulam a 

diferenciação celular e ativam os fatores de crescimento, facilitando a organização da 

vascularização. Desta forma, as células estaminais têm efeito benéfico na distracção 

osteogénica.(50)  
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Conclusão 

 

A ORN é uma doença que acarreta grandes complicações a nível oral, sendo que 

médico dentista deve acompanhar os doentes em tratamento oncológico, de forma rotineira. Este 

deve ter em atenção as complicações da radioterapia e também fazer a prevenção e a instrução 

do paciente. Por último, deve estar preparado para diagnosticar e resolver ou encaminhar 

situações de osteorradionecrose. 

O médico dentista deve respeitar as janelas cronológicas para atuação em pacientes que 

irão ser irradiados ou já foram. Os actos cirúrgicos devem ser agendados, no mínimo 14 a 21 

dias antes da primeira sessão de radioterapia. Desta forma pode ocorrer a cicatrização inicial do 

alvéolo. Da mesma forma, após radioterapia devem adiar-se os procedimentos cirúrgicos nos 

primeiros 6 meses. 

Terapias adjuvantes como THBO, antibioterapia ou outras devem ser consideradas 

apesar de não haver um consenso na literatura quanto à sua mais-valia. Nos últimos anos, tem-

se pesquisado novos fármacos para o tratamento e prevenção da ORN e começam a surgir 

propostas de guidelines para atuação clínica. 

As abordagens cirúrgicas para o tratamento das lesões e reconstrução, quer óssea quer 

estética, permite proporcionar várias soluções, mesmo em casos mais graves. Através de um 

bom planeamento, aliado às novas tecnologias e técnicas cirúrgicas, o cirurgião consegue em 

conjunto com o Médico Dentista reabilitar o paciente funcional e esteticamente. 

O médico dentista que se encontre bem informado acerca dos tratamentos preventivos e 

interventivos necessários em pacientes que estejam a fazer RT, consegue proporcionar uma 

melhor qualidade de vida ao paciente e influenciar de forma positiva a sua recuperação. 

Na verdade, só agora se começa a compreender a ORN e os estudos começam a permitir 

a identificação das abordagens terapêuticas, novas e convencionais, de forma preventiva ou 

direcionada ao tratamento. Espera-se que a incidência de novos casos seja cada vez menor 

devido ao avanço das tecnologias a nível da RT, de forma concomitante com o desenvolvimento 

de novos métodos preventivos. 
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