
288

Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo
2008 set-dez; 20(3): 288-94

SÍNDROME DE EAGLE: REVISÃO DA LITERATURA SOBRE VARIAÇÕES, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

EAGLE’S SYNDROME: LITERATURE REVIEW OF VARIATIONS, DIAGNOSIS AND TREATMENT

*****  Mestranda em Biopatologia Bucal Área Radiologia Odontológica pela Faculdade de Odontologia de São José dos Campos - FOSJC – Universidade do 
Estado de São Paulo – UNESP. 

*****  Doutoranda em Biopatologia Bucal Área Radiologia Odontológica pela Faculdade de Odontologia de São José dos Campos - FOSJC – Universidade do 
Estado de São Paulo – UNESP. 

*****  Professor Titular da Disciplina de Radiologia Odontológica da Faculdade de Odontologia de São José dos Campos - FOSJC – Universidade do Estado de 
São Paulo – UNESP. 

*****  Professora Assistente Doutora da Disciplina de Radiologia Odontológica da Faculdade de Odontologia de São José dos Campos - FOSJC – Universidade 
do Estado de São Paulo – UNESP. 

*****  Professor Adjunto da Disciplina de Radiologia Odontológica da Faculdade de Odontologia de São José dos Campos - FOSJC – Universidade do Estado de 
São Paulo – UNESP. 

*****  Mestranda em Biopatologia Bucal Área Radiologia Odontológica pela Faculdade de Odontologia de São José dos Campos - FOSJC – Universidade do 
Estado de São Paulo – UNESP. 

*****  Doutoranda em Biopatologia Bucal Área Radiologia Odontológica pela Faculdade de Odontologia de São José dos Campos - FOSJC – Universidade do 
Estado de São Paulo – UNESP. 

*****  Professor Titular da Disciplina de Radiologia Odontológica da Faculdade de Odontologia de São José dos Campos - FOSJC – Universidade do Estado de 
São Paulo – UNESP. 

*****  Professora Assistente Doutora da Disciplina de Radiologia Odontológica da Faculdade de Odontologia de São José dos Campos - FOSJC – Universidade 
do Estado de São Paulo – UNESP. 

*****  Professor Adjunto da Disciplina de Radiologia Odontológica da Faculdade de Odontologia de São José dos Campos - FOSJC – Universidade do Estado de 
São Paulo – UNESP. 

Rafaela Rangel Rosa ∗

Lawrenne Ide Kohatsu **

Luiz Cesar de Moraes ***

Edmundo Medici Filho ***

Mari Eli Leonelli de Moraes ****

Júlio Cezar de Melo Castilho *****

RESUMO
A Síndrome de Eagle é caracterizada pela ossificação do ligamento estilo-hióideo ou processo estiloide 
alongado causando limitação dos movimentos cervicais e dores intensas na região de cabeça e pescoço. O 
diagnóstico é, basicamente, clínico e radiográfico. O diagnóstico diferencial da síndrome de Eagle deve incluir 
todas as condições que causam a dor cervicofacial. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de 
literatura sobre o processo estilóideo alongado, seus tipos anatômicos, incluindo variações, características 
radiográficas, diagnóstico e tratamento, a fim de orientar o Cirurgião-dentista sobre a melhor conduta a 
ser tomada.
DESCRITORES: Síndrome – Radiografia panorâmica.

ABSTRACT
The Eagle’s Syndrome is characterized by the ossification of the stylohyoid ligament or elongated styloid 
process causing limitation of the cervical movements and intense pains in head and neck. The diagnosis 
is, basically, clinical and radiographic. The differential diagnosis of Eagle’s syndrome should include all 
conditions that cause the pain cervicofacial. The aim of the study is to accomplish a literature review of the 
elongated styloid process, its anatomical types, including variations, radiographic characteristics, diagnosis 
and treatment, in order to guide the surgeon dentist on the best conduct to be taken.
DESCRIPTORS: Syndrome – Radiography, panoramic.



289

Rosa RR, Kohatsu LI, Moraes LC, Medici Filho E, Moraes MEL, Castilho JCM. Síndrome de Eagle: revisão da literatura sobre variações, 
diagnóstico e tratamento. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 2008 set-dez; 20(3): 288-94

INTRODUÇÃO 
A Síndrome de Eagle foi descrita por Eagle7 em 1958 

e é o termo dado ao aumento sintomático do processo 
estiloide ou mineralização do ligamento estilo-hioide ou 
estilomandibular. Este trabalho apresenta uma revisão 
de literatura sobre o ligamento estiloide alongado. Essa 
revisão foi realizada a partir dos artigos encontrados nas 
bases de dados Medline, Pubmed e Scopus do período 
de 1958 a 2007, período de abrangência das mesmas. 
Foi adotado um critério para a seleção dos artigos que 
foi a avaliação radiográfica para se visualizar o referido 
ligamento.

Este artigo foi submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa Local da Universidade Estadual Paulista Julio 
de Mesquita Filho - Campus de São José dos Campos 
(UNESP-FOSJC) e aprovado sob o número de protoco-
lo 059/2007-PH/CEP.

Características anatômicas, localização e origem 
do processo estiloide

O processo estiloide é um prolongamento ósseo, ci-
líndrico e fino, localizado na face inferior do osso tempo-
ral (Balasubramian2, 1964; Almeida et al.1, 1999; Prasad 
et al.23, 2002; Monti et al.18, 2005; Guimarães et al.13, 
2006) e de comprimento que varia de 8 a 24 milímetros 
(Watanabe et al.28, 1998; Grossmann e Paiano12, 1998) 
(Figura 1). No entanto, outros autores têm considerado 
o processo estiloide alongado quando maior que 40 mm 
de comprimento (a maior incidência dos sintomas ocor-
re nesse comprimento). Entende-se por processo estiloi-
de alongado quando tanto o comprimento do processo 
estiloide quanto o ligamento estilo-hioide excedem 40 
mm. A espessura normal do processo estiloide varia en-
tre 20 e 50 mm (Montalbetti et al.17, 1995). 

O processo estiloide está localizado entre as artérias 
carótidas interna e externa (Grossmann e Paiano12, 1998; 
Maiello e Alves16, 2006; Guimarães et al.13, 2006), pos-
teriormente à faringe, onde estão inseridos os músculos 
estilo-hioideo, estiloglosso e estilo-faríngeo, os quais são 
inervados, respectivamente, pelos nervos facial, hipoglos-
so e glossofaríngeo (Effinger e Hanson8, 1975; Glogoff et 
al.9, 1981; Sá et al.26, 2004). O ligamento estilo-hioide e 
o processo estiloide são originados a partir da cartilagem 
de Reichert, a qual é derivada do segundo arco branquial 
(Niccoli Filho et al 22, 1986; Mortellaro et al.20, 2002). 

O ligamento estilo-hioide se origina da extremidade 
do processo estiloide. Três músculos são ligados ao lon-
go do processo estiloide: o estilofaringeo, que é inerva-
do pelo IX par craniano, o estilo-hioide, inervado pelo 
VII e o estiloglosso, inervado pelo XII par. Portanto, há 
uma relação direta entre essas estruturas e os sintomas da 
Síndrome de Eagle (Balasubramian2, 1964; Issa et al.15, 
2002). A associação dos pares de nervos cranianos com as 
artérias carótidas que podem produzir sintomas clínicos 
quando estimulados são: V (Trigêmeo), VII (Facial), IX 
(Glossofaringeo) e X (Vago) (Maiello e Alves16, 2006).

Incidência da Síndrome de Eagle
A incidência do processo estiloide alongado é repor-

tada entre 1.4% e 30% (Beder et al.4, 2005). A incidên-
cia é considerada igual tanto para homens como para 
mulheres, porém é mais comum em pacientes com mais 
de 50 anos (Hernández et al.14, 2000). Houve um núme-
ro maior de mulheres em relação ao número de homens, 
sendo a média de idade de ambos semelhantes, 49,9 anos 
para os pacientes do gênero feminino e 51,4 anos para os 
do gênero masculino (Issa et al.15, 2002).

Etiologia da ossificação do processo estiloide
O processo estiloide alongado pode ser oriundo da 

ossificação do ligamento estilo-hioide ou por crescimen-
to do processo estiloide decorrente de algum fator que 
possa desencadear a osteogênese, como, por exemplo, o 
trauma (Tiago et al.27, 2002).

De acordo com Quereshy et al.24, (2001) a etiologia 
do ligamento estiloide alongado é incerta. Um mecanis-
mo atribui esse alongamento à persistência de cartilagem 
que conecta o osso temporal e cresce de forma anormal, 
sendo convertida em osso.

Diagnóstico da Síndrome de EagleFigura 1 -  Características anatômicas e localização do processo 
estiloide.
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Maiello e Alves16 (2006) elaboraram um questionário 
com a finalidade de mostrar a importância da realiza-
ção de anamnese e exame clínico detalhados. Segundo 
os autores, a anamnese deve conter algumas perguntas, 
tais como se o paciente sente dor e como são as carac-
terísticas dessa dor; se o paciente sente estalos quando 
vira a cabeça para um dos lados; se tem dor na ATM; 
se sente zumbido, vertigem, dor para deglutir ou falar 
ou incômodo na garganta; se tem cefaleia, dor na nuca, 
trauma no pescoço e, ainda, dificuldade de movimentar 
a mandíbula. Já o exame físico proposto pelos autores 
consiste na palpação da fossa tonsilar e da artéria caró-
tida e na palpação do ramo ascendente e bordo inferior 
da mandíbula.

Anamnese e exame físico do paciente
A história médica é o principal meio para diagnóstico 

da Síndrome de Eagle; entretanto, a palpação da fossa 
tonsilar lateral, infiltração com anestésicos locais na fossa 
tonsilar e exame radiográfico são fundamentais para con-
firmar o diagnóstico (Rizzatti-Barbosa et al.25, 2005).

O diagnóstico do processo estiloide alongado é, basica-
mente, clínico e radiográfico. Clinicamente, o diagnóstico 
é difícil e pode ser estabelecido pela palpação transfaríngea 
a partir da fossa tonsilar, sempre confirmado pela evidência 
radiográfica. O processo estiloide deve ser palpado com 
o dedo indicador colocado na fossa tonsilar, com a boca 
semiaberta (Figura 2). Uma firme estrutura encontrada 
nessa região indica processo estiloide alongado. A exacer-
bação da dor na realização desse exame clínico, seguida 
de alívio dos sintomas após uma injeção anestésica na 
fossa tonsilar, podem confirmar o diagnóstico (Maiello 
e Alves.16, 2006).

O processo estiloide de comprimento normal não é 

palpável. Além disso, a palpação do processo estiloide 
pode provocar ou aumentar a dor. A porcentagem de 
resultados positivos da palpação está relacionada a fato-
res como o peso do paciente, comprimento e espessura 
do pescoço, posição do processo estiloide e experiência 
na palpação. A massa na região de ângulo da mandíbula 
pode ser palpada e gerar dor (Figura 3).

Figura 2 –  Dedo indicador na região da fossa tonsilar para 
palpação do processo estilóide.

Diagnóstico diferencial
O diagnóstico diferencial da Síndrome de Eagle deve 

incluir todas as possíveis causas de dor na região de ca-
beça e pescoço, principalmente a nevralgia do trigêmeo 
e do glossofaríngeo. Outras causas incluem: disfunção 
da ATM (Guimarães et al.13, 2006), tumores da base da 
língua e hipofaringe, alterações degenerativas da coluna 
cervical, amigdalite e faringite crônicas. A nevralgia do 
glossofaríngeo se manifesta como dor em pontada agu-
da, recorrente, de curta duração e geralmente desencade-
ada por estímulos frios ou quentes e algumas vezes por 
movimentação da base da língua. A principal causa da 
nevralgia secundária do glossofaríngeo é a Síndrome de 
Eagle, sendo a ressecção da apófise estiloide o principal 
tratamento (Tiago et al.27, 2002).

Exame radiográfico
O processo estiloide alongado está normalmente pre-

sente em indivíduos com Síndrome de Eagle, mas não é 
sempre visto em exames radiográficos de rotina, se o seu 
comprimento é normal, porque pode estar sobreposto 
por estruturas anatômicas (Montalbeti et al.17, 2002).

A Radiologia Odontológica apresenta grande impor-
tância, uma vez que, a partir da visualização de radio-

Figura 3 – Palpação da região de ângulo e ramo da mandíbula.
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Figura 6 –  Esquema da classificação das alterações morfológicas 
do processo estilóide modificado por Guimarães et 
al.13, (2006).

Figura 4 –  Aspecto radiográfico alongado e normal do processo 
estilóide alongado.

Figura 5 –  Visualização do processo estilóide alongado na radio-
grafia panorâmica.

grafias, é possível facilitar a abordagem das algias e dis-
funções dessa região. Sua contribuição se refere aos casos 
assintomáticos, pois nos exames radiográficos de rotina 
podem ser diagnosticadas alterações no processo estiloi-
de relacionadas também ao aparelho estomatognático. É 
possível utilizar as técnicas radiográficas panorâmica, de 
perfil, de face direita e esquerda, fronto-naso e tomogra-
fias lineares em perfil (Moraes et al.19, 1991)

A avaliação radiográfica fornece parâmetros mais ob-
jetivos e permite medir o tamanho do processo estiloide. 
A suspeita diagnóstica do processo estiloide alongado em 
um paciente sintomático pode ser confirmada a partir 
do estudo radiológico, que inclui radiografia de crânio 
(incidências lateral e antero-posterior), panorâmica e 
tomografia computadorizada de base de crânio e pesco-
ço. A Tomografia computadorizada com reconstrução 
em três dimensões permite medir com mais fidelidade 

o comprimento do processo estiloide e avaliar a ossifi-
cação do ligamento estilo-hioide (Tiago et al.27, 2002; 
Beder et al.4, 2005; Nayak et al.21, 2007). A partir da 
radiografia póstero-anterior de crânio visualiza-se ainda 
o desvio do processo estiloide lateromedial (Maiello e 
Alves16, 2006).

A partir da avaliação radiográfica, o processo estiloide 
foi classificado como normal, alongado, pseudo-articula-
do e segmentado, de acordo com a Figura 1: 

Classificação da Síndrome de Eagle e Sintomato-
logia

Eagle descreveu dois tipos de síndromes distintas: a 
síndrome clássica e a síndrome da artéria carótida (Ea-
gle7, 1958; Gossman e Tarsitano10, 1977; Correl et al.6, 
1979; Niccoli Filho et al.22, 1986; Hernández et al.14, 
2000; Issa et al.15, 2002; Tiago et al.27, 2002; Beder et 
al.4, 2005; Monti et al.18, 2005; Rizzatti-Barbosa et al 25, 
2005; Maiello e Alves16, 2006; Guimarães et al.13, 2006). 
Essa divisão consiste em:

Síndrome Clássica:
- dor craniofacial e cervical;
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- persistente na faringe, agravada pela deglutição 
e referida para o ouvido do lado do processo estiloide 
alongado;

- diminuição da salivação;
- dificuldade ao deglutir;
- náusea;
- atribui esses sintomas à cicatrização ao redor da cris-

ta do processo estiloide após uma recente tonsilectomia.

Síndrome da artéria carótida:
Sugere-se que o processo estiloide alongado se apro-

xime bastante da artéria carótida, causando:
- carotidínea;
- cefaleia frontal ou temporal intermitente;
- otalgia;
- vertigem;
- sensibilidade à palpação da carótida.

Tratamento
A Síndrome de Eagle pode ser tratada farmacologi-

camente ou cirurgicamente ou de ambas as formas. A 
escolha do tratamento geralmente depende da experiên-
cia do cirurgião e do grau de desconforto do paciente 
(Gonçales et al.11, 2003). O tratamento cirúrgico do 
processo estiloide alongado consiste em dois principais 
procedimentos: a aproximação transoral e a aproximação 
cervical extra-oral (Almeida et al.1, 1999), a qual é a mais 
utilizada, devido à relação com estruturas anatômicas 
nobres, como a artéria carótida e o nervo facial (Beder 
et al.4, 2005). Esse acesso cirúrgico permite melhor visi-
bilidade dessas estruturas, diminuindo o risco de lesões. 
Injeções de substâncias anestésicas e/ou de corticoides 
são tratamentos mais alternativos e menos invasivos 
que podem ser adotados Chouvel et al.5 (1996). Monti 
et al.18 (2005) sugerem, ainda, fratura do processo esti-
loide alongado, sem remoção cirúrgica do mesmo. Em 
casos mais sérios, a cirurgia é o tratamento de escolha, 
associada à terapia medicamentosa (Mortellaro et al.20, 
2002). Houve remissão completa ou melhora parcial dos 
sintomas em pacientes tratados cirurgicamente (Tiago et 
al.27, 2002). 

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de 
literatura sobre o processo estiloideo alongado, a fim de 
apresentar ao cirurgião-dentista os diversos tipos anatô-
micos de ligamento estiloide, incluindo suas variações, 
características radiográficas, diagnóstico e tratamento e, 
dessa maneira, orientá-lo sobre a melhor forma de con-
duzir esses casos.

DISCUSSÃO
O processo estiloide varia em comprimento de di-

ferentes maneiras em cada paciente. Normalmente o 
processo estiloide mede 25mm de comprimento, e com 
30 mm ou mais, é considerado anômalo e associado à 
síndrome de Eagle (Mortellaro et al.20, 2002). Segundo 
estudos de Gonçales et al.11 (2003), qualquer processo 
com 30 mm ou mais de comprimento, foi considera-
do alongado e o comprimento médio da amostra era de 
43,7mm, variando de um mínimo de 30mm a um má-
ximo de 105mm.

A Síndrome de Eagle ocorre geralmente em adultos 
com idades entre 30 e 50 anos, mas casos suspeitos em 
crianças têm sido relatados (Mortellaro et al.20, 2002). 
No entanto, segundo Quereshy et al.24

 (2001), não há 
caso de prevalência do processo estiloide alongado em 
crianças. A maioria dos casos foi encontrada em mulhe-
res com idade superior a 30 anos. 

A ossificação do ligamento estilo-hioide tem corre-
lação com a Síndrome de Eagle, mas sua etiologia ain-
da é discutida. Muitos autores acreditam que o trauma 
cirúrgico, as irritações locais crônicas, a persistência de 
elementos mesenquimais e as desordens endócrinas em 
mulheres na menopausa possam gerar a ossificação do li-
gamento (Rizzatti-Barbosa et al.25, 2005). Normalmente 
um exemplo clássico da Síndrome de Eagle ocorre após 
uma tonsilectomia (Hernández et al.14, 2000).

O diagnóstico pode ser considerado em pacientes que 
apresentam sintomas compatíveis com a Síndrome de Ea-
gle, sendo necessário isolar outras etiologias que possam 
originar quadro clínico semelhante. A palpação digital 
da fossa tonsilar aumenta a dor relatada pelo paciente e 
confirma o diagnóstico (Balbuena et al.3, 1997).

As radiografias mais utilizadas para a visualização do 
processo estiloide ossificado são as panorâmicas, as quais 
são mais recomendadas para o diagnóstico em pacientes 
que apresentam dor ou disfunção (Rizzatti-Barbosa et 
al.25, 2005; Montalbetti et al.17, 1995), as cefalométricas, 
a póstero-anterior, a lateral oblíqua de mandíbula e de 
Towne (Moraes et al.19, 1991; Beder et al.4, 2005). A 
tomografia computadorizada, apesar de ser mais onero-
sa, oferece resultados mais precisos quanto à visualização 
da imagem radiográfica do processo estiloide alongado 
(Tiago et al.27, 2002; Beder et al.4, 2005). 

A Síndrome de Eagle inclui dor facial recorrente, 
dores na cabeça, disfagia, disfonia, restrição dos movi-
mentos cervicais e sensação de corpo estranho na gar-
ganta (Rizzatti-Barbosa et al.25, 2005; Gossman e Tarsi-
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tano10, 1977; Correl et al.6, 1979; Tiago et al.27, 2002). 
Balbuena et al.4, 1997 relataram que o alongamento do 
processo estiloide pode ocorrer por processo de ossifica-
ção do ligamento estilo-hioide ou por crescimento da 
apófise decorrente de algum fator que possa desencadear 
a osteogênese, como, por exemplo, o trauma. Segundo 
os autores, a avaliação radiográfica fornece parâmetros 
mais objetivos e permite medir o tamanho do processo 
estiloide.

O tratamento cirúrgico é o mais indicado para a 
Síndrome de Eagle (Almeida et al.1, 1999; Gonçales et 
al.11, 2003). Já apenas o uso de medicamentos, tais como 
anestésicos e corticoides, é mais utilizado em casos me-
nos severos (Mortellaro et al.20, 2002; Chouvel et al.5, 
1996).

CONCLUSÕES
Com base na literatura pesquisada, concluiu-se que 

o diagnóstico de Síndrome de Eagle deve ser dado aos 
pacientes que apresentam um ou ambos processos esti-
loideos ossificados, em associação aos sintomas clássicos 
dessa síndrome, tais como: dor cervicofacial e na faringe, 
sensação de corpo estranho na garganta, náuseas, dimi-
nuição da salivação e dificuldade de deglutir.

A análise detalhada da história clínica do paciente, 
bem como suas principais queixas, sinais e sintomas, que 
sugerem um processo estiloide alongado, deve ser segui-
da da solicitação de radiografias, tais como: postero-an-
terior, cefalométrica e panorâmica, a fim de confirmar a 
presença dessa estrutura, além da realização de completa 
anamnese e exame físico.

A melhor alternativa de tratamento é a ressecção ci-
rúrgica do processo estiloide alongado, associada à tera-
pia medicamentosa, dependendo da gravidade do caso.
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