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RESUMO
A maioria das calcificações de tecidos moles na região da cabeça e pescoço pode ser
eventualmente detectada através da radiografia panorâmica, exame muito utilizado para
análise do complexo maxilo-mandibular. Esse exame pode contribuir significantemente
para vida do paciente e a análise da radiografia panorâmica requer do profissional amplo
conhecimento anatômico radiográfico das estruturas craniofaciais e dos possíveis achados
incidentais. Entre esses achados incidentais podemos destacar os ateromas calcificados
em artérias carótidas, que exigem investigações médicas por representarem risco de
vida para o paciente, haja vista sua relação com o acidente vascular cerebral (AVC), a
principal causa de morte no Brasil. O presente caso relata o aparecimento de calcificação
de tecido mole como achado incidental em radiografia panorâmica em paciente de 75
anos, posteriormente encaminhada ao cardiologista.
Descritores: Radiografia panorâmica; Calcificação fisiológica; Aterosclerose.
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Most soft tissue calcifications in the head and neck region can be detected through
panoramic radiography, an examination that is widely used to analyze the maxillomandibular
complex. This examination can contribute significantly to the patient’s life, and panoramic
radiographic analysis requires the professional to have extensive radiographic anatomical
knowledge of the craniofacial structures and possible incidental findings. These incidental
findings include calcified atheromas in the carotid arteries, which require further medical
investigations because they represent a risk to the patient’s life, due to their association
with stroke, the main cause of death in Brazil. The present case reports the appearance of
soft tissue calcification as an incidental finding in panoramic radiography in a 75-year-old
asymptomatic patient, who was referred by the cardiologist.
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Abstract: Panoramic radiography; Physiologic calcification; Atherosclerosis.

INTRODUÇÃO
Alguns estudos têm demonstrado que a detecção precoce
de determinadas doenças pode causar um grande impacto
tanto no prognóstico do paciente como na saúde pública.1
As calcificações em tecido mole podem comumente
ser diagnosticadas precocemente por meio de exames de
imagens utilizados na Odontologia, como a radiografia panorâmica e tomografia computadorizada de feixe cônico,
representando 4 e 35% de chance de visualização de calcificações de tecido mole, respectivamente.2
As doenças das artérias carótidas ocorrem muitas vezes
devido a calcificações vasculares e formação de placas
ateroscleróticas, acometendo com frequência pacientes
com idade mais avançada, sendo o ateroma uma lesão
básica constituída por uma placa elevada dentro da camada
íntima da artéria.3-7
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O diagnóstico diferencial entre as calcificações de tecido
mole na região de cabeça e pescoço relaciona-se diretamente
com o prognóstico e tratamento que elas necessitam já que algumas calcificações não carecem de intervenção, diferentemente
de outras por representarem risco à vida do paciente. Esse fato
justifica a importância de critérios e amplo conhecimento da
interpretação dos exames complementares na Odontologia.6,8
A suspeita da presença de ateromas calcificados em
artéria carótidas através de exames de radiografias panorâmicas dos maxilares em paciente assintomático requer que
este seja encaminhado para o cardiologista e/ou cirurgião
cardiovascular para investigação diagnóstica e definição do
tratamento mais adequado, uma vez que a presença desses
ateromas calcificados em artéria carótida em paciente assintomático está frequentemente associada ao desenvolvimento
de um acidente vascular encefálico (AVE), angina, infarto do
miocárdio e morte.7,9,10
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O objetivo deste trabalho foi elucidar, em forma de relato
de caso, a importância dos ateromas calcificados em artérias
carótidas em radiografias panorâmicas dos maxilares como
um achado incidental que pode contribuir significativamente
na promoção de saúde do paciente.
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Mulher, 75 anos, leucoderma, foi encaminhada por
um médico oftalmologista para avaliação odontológica
por aumento de volume anormal em face esquerda sem
sintomatologia dolorosa. Na anamnese foram relatados
arritmia e uso dos medicamentos: a) bromidrato de citalopram; b) formulação de ibuprofeno, cloridrato de ciclobenzaprina e famotidina; c) formulação de triancinolona,
meloxican, omeprazol e domperidona; d) formulação de
sinvastatina, ciprofibrato e ezetimiba.
Ao exame físico extrabucal foi possível observar aumento
de volume na face esquerda da região infraorbitária até mentual, consistência normal, sem alteração de cor, assintomática
com tempo de evolução de uma semana.
Ao exame físico intrabucal observou-se o uso de próteses
dentárias superior convencional e inferior implantossuportada
e mucosas bucais com aspecto de normalidade. A ordenha
das glândulas parótidas mostrou fluxo salivar normal.
Foi solicitada radiografia panorâmica digital, em
que foi possível observar imagens radiopacas difusas
bilateralmente próximas ao osso hioide e das vértebras
cervicais C3 e C4. O diagnóstico presuntivo foi de calcificação da cartilagem tritícea/ateroma calcificado de
artéria carótida (Figura 1).
A paciente foi encaminhada ao médico cardiologista,
que optou pela realização de ultrassonografia de doppler e
tomografia computadorizada. A ultrassonografia de doppler
mostrou ateromatose leve com placa fibrosada de superfície
irregular que envolve origem do ramo interno da artéria carótida, enquanto a tomografia computadorizada evidenciou
a presença de ateromas calcificados dos sifões carotídeos.
A conduta médica foi de manutenção dos medicamentos já
em uso pela paciente.
Após dois meses do exame radiográfico, a paciente
sofreu acidente vascular isquêmico de baixa intensidade com
perda de memória temporária, sem mais efeitos. A paciente
hoje encontra-se bem, em uso de medicação nootrópica.
Houve desaparecimento do edema de face após paciente
iniciar uso de medicação diurética.

Figura 1. Radiografia panorâmica digital: setas apontam para imagens
radiopacas bilaterais com diagnóstico presuntivo de calcificação
de tecido mole.

DISCUSSÃO
As calcificações de tecido mole da região de cabeça
e pescoço podem ser consideradas achados incidentais
quando são visualizadas mesmo não sendo o motivo principal do exame solicitado. As calcificações dessa região
frequentemente presentes na literatura são calcificações da
glândula tireoide, ateroma de carótida, flebólitos, sialólitos,
calcificações de nódulos linfáticos, tonsilólitos, antrólitos,
rinólitos e calcificações do complexo estilohioide.6
As calcificações mencionadas geralmente são assintomáticas, sem necessidade de tratamento ou intervenção já
que na maioria das vezes não ocasionam prejuízos na saúde
do paciente. Entretanto algumas delas podem fazer parte do
diagnóstico diferencial de algumas alterações importantes
como ateromas, flebólitos, linfonodos calcificados e sialólitos.11
Entre as calcificações de tecido mole de maior relevância,
destaca-se o ateroma calcificado de artéria carótida.

Ateroma calcificado em artéria carótida
Os ateromas são placas constituídas de fibras e gordura
que se encontram na camada íntima das artérias. Os vasos
sanguíneos mais acometidos são a artéria aorta, artérias
coronárias e artérias cerebrais, entre elas as artérias carótidas.3 Normalmente, os ateromas calcificados se localizam
na bifurcação da artéria carótida, não sendo palpável por se
encontrar no interior de um vaso.12,13
A aterosclerose caracteriza-se por um espessamento
e perda da elasticidade das paredes arteriais, resultando
na formação do ateroma e em uma obstrução na artéria.
Podendo ocorrer em qualquer artéria do corpo e ao atingir
vasos específicos tem-se consequências de maior gravidade. Ao acometer as artérias carótidas pode-se gerar um
acidente vascular encefálico (AVE) com o desprendimento
do ateroma, sendo a principal causa de mortalidade e
morbidade no Brasil.3,14
Estatísticas evidenciam que aproximadamente 20%
dos AVEs do tipo isquêmico ocorrem devido à ruptura ou
ao desprendimento da placa aterosclerótica localizada na
artéria carótida.3,15
Alguns fatores de risco que contribuem para a formação
de ateromas são a obesidade, hipertensão arterial, fumo,
diabetes mellitus, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia,
sedentarismo e a idade avançada.16

Ateroma calcificado em artéria carótida x Exames
de imagem odontológicos
De acordo com o estudo de Romano-Souza et al., lesões
ateroscleróticas podem ser identificadas através de uma
análise minuciosa da radiografia panorâmica e outros exames
de imagem.17 Carter et al. evidenciaram a importância da
radiografia panorâmica como um meio de diagnóstico na
identificação de pacientes assintomáticos com potencial
risco de desenvolvimento de obstruções arteriais.18
A radiografia panorâmica dos maxilares é o exame de
imagem mais utilizado pelo cirurgião-dentista desde 1970,
por ser um exame de fácil execução, de baixo custo, além de
fornecer a visualização de todo o complexo maxilo-mandibular
e outras estruturas craniofaciais em um único exame, o que
reduz a dose de radiação para o paciente.19-21
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Entretanto as radiografias panorâmicas apresentam limitações decorrentes das projeções em duas dimensões,
o que pode acarretar magnificação, distorções, imagens
fantasmas, sobreposições e interpretação incorreta das
estruturas anatômicas.22,23
Com o surgimento das radiografias panorâmicas digitais,
as vantagens deste exame favoreceram ainda mais sua
realização, principalmente por oferecer 40 a 70% menos
radiação quando comparada à dose efetiva das radiografias
panorâmicas convencionais.24,25
Com o avanço tecnológico na área de exames de imagem,
surgiu a tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC)
desenvolvida, para estudo das estruturas nas regiões de cabeça e pescoço com dose relativamente menor que a tomografia
computadorizada helicoidal (TC). Sua utilização permite a
visualização de estruturas antes não visíveis em radiografias
panorâmicas por extinguir a sobreposição de imagens.26,27
Em radiografias panorâmicas, identificam-se ateromas
calcificados em artéria carótida como massas nodulares com
radiopacidade heterogênea e alguns vazios radiolúcidos, com
distribuição vertical linear (seguindo o trajeto das artérias
carótidas) e tamanho variável. São localizados 2 cm inferior
e posterior ao ângulo da mandíbula, superior ou inferior ao
corno maior do osso hioide, adjacentes às vértebras cervicais
C3 e C4, ou no espaço intervertebral entre elas e próximos
à cartilagem tritícea.28,29
É importante ressaltar que para ser identificada em
radiografias panorâmicas, essa calcificação deve conter
um grau significante de depósito de cálcio. Ateromas não
são identificáveis em radiografias, mas ateromas calcificados,
sim. Lesões iniciais e menores são visualizados apenas em
exames como a ultrassonografia de Doppler, o padrão-ouro
para diagnóstico, que permite avaliar quão obstruída está a
luz do vaso sanguíneo.19,29
Quando há identificação no exame radiográfico a presença da calcificação, há a necessidade de avaliação de um
cirurgião vascular ou cardiologista, para estabelecimento do
diagnóstico e tratamento para cada paciente.3,7
A idade de maior prevalência dos ateromas calcificados em artéria carótida pode coincidir com a ocorrência de

outros tipos de ossificações ou mineralizações na região
de cabeça e pescoço, favorecendo, assim, o diagnóstico
errôneo pela proximidade das estruturas nos exames de
imagem. O diagnóstico diferencial do ateroma calcificado se
dá principalmente com a calcificação da cartilagem tritícea,
porém pode ser confundido também com o osso hioide,
epiglote, ligamento estilomandibular calcificado, sialólitos,
ossificação do ligamento estilo-hioide, flebólitos e linfonodos
calcificados.3,17,30
Ressalta-se que apesar da taxa de detecção ser baixa
para a visualização de calcificações de tecido mole em radiografias panorâmicas, quando encontradas essas calcificações
são consideradas achados incidentais e é de extrema importância à identificação desta calcificação adequadamente
para determinar a necessidade de tratamento, intervenção
ou encaminhamento por representar uma ameaça à vida
do paciente. 7,9,11

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As calcificações de tecido mole na região de cabeça
e pescoço podem ser frequentemente identificadas nas
radiografias panorâmicas dos maxilares, sendo muitas vezes
assintomáticas. No entanto, requer do profissional da saúde
a destreza na análise e diferenciação das estruturas interpretadas nas imagens radiográficas, pois alterações importantes
como os ateromas calcificados em artérias carótidas, encontradas neste exame podem trazer prejuízos severos à vida do
paciente e cabe ao cirurgião dentista entender a importância
do seu papel em promover não somente a saúde do complexo
maxilo-mandibular mas também do indivíduo como um todo
ainda que, não seja pertinente a sua área ele tratar, mas que
tenha capacidade em identificar e encaminhar o paciente ao
profissional adequado para receber os cuidados necessários
para suporte de sua vida.
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