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OSTEORRADIONECROSE
A osteorradionecrose é o patológico que às vezes ocorre após a radiação
intensa do osso, caracterizado pela infecção crónica, dolorosa, e necrose,
acompanhadas por sequestração tardia e, por vezes, deformidade permanente.

Histologicamente, há destruição dos osteócitos, ausência de orteoblastos
e de formação de novo osso ou osteóide. As paredes dos vasos sanguíneos
regionais estão espessadas por tecidos conjuntivo fibroso. Também são sede de
endarterite e periarterite. O tecido conjuntivo que substitui a medula óssea está
infiltrado por linfócitos, plasmócitos e macrófagos. O osso desvitalizado pode
sofrer sequestração, embora não exista linha nítida de demarcação entre o osso
vivo e o osso necrosado. O processo necrótico pode estender-se pelo osso
irradiado. Embora não se conheça completamente a patogênese exacta,
concorda-se em geral que são envolvidos três factores: radiação, traumatismo, e
infecção.
A mandíbula é afectada pela osteorradionecrose com muito mais
frequência do que a maxila. A causa disto é desconhecida, mas pode estar
relacionada com a diferença do suprimento sanguíneo entre os dois ossos.
Depois de a infecção ter atingido o osso, após traumatismo, extracção, infecção
pulpar, ou mesmo periodontite acentuada, há uma disseminação relativamente
difusa do processo. A localização da infecção é mínima, e pode haver necrose
de uma quantidade considerável de osso, periósteo e mucosa suprajacente. Por
fim ocorre a sequestração, mas esta pode ser retardada por muitos meses ou
vários anos, período de tempo durante o qual o paciente, usualmente, sente dor
intensa.
A ocorrência da osteorradionecrose é imprevisível, e ela pode ocorrer
mesmo sem infecção ou traumatismo maiores. Watson e Scarborough relataram
que 13 por cento de uma série de 1.819 pacientes com carcinoma intrabucal ou
doenças similares, tratados pela radiação, sofreram osteorradionecrose. De

maior importância é o fato de que apenas 5 por cento destes pacientes morreram
em consequência desta doença óssea, sem evidência do câncer original.
Meyer também reviu o problema da osteorradionecrose e verificou que
apenas 5 por cento de sua série de 491 pacientes apresentavam esta doença.
Esta incidência mais baixa é devida, provavelmente, aos métodos melhorados
da radioterapia nos anos recentes. Morrisch e colaboradores, igualmente,
relataram recentemente que quando trataram pacientes com câncer da boca,
orofaringe e nasofaringe, com doses de radiação inferiores a 6.500 rads, o risco
de osteorradionecrose dos maxilares foi mínimo
(menos de 4 por cento). Todavia, verificaram que quando tentaram melhorar
seu índice de cura com uma radioterapia mais agressiva, acima de 7.500 rads, a
osteorradionecrose tornou-se um problema significativo (índice de ocorrência
de 22 por cento). Eles concluíram que o factor de risco mais importante para o
desenvolvimento da osteorradionecrose era a dose de radiação do osso.
Como os pacientes apresentando osteorradionecrose dos maxilares
pareciam ter muitas características em comum, Daly e Drane puderam traçar o
perfil da necrose óssea. Quanto maior o número de factores presentes, maior a
possibilidade de necrose. Os factores que acarretavam a necrose foram
enumerados como: (1) irradiação de uma área operada anteriormente, antes de
ter ocorrido a cicatrização adequada, (2) irradiação de lesões muito próximas do
osso (3) dose de irradiação elevada com ou sem fracionamento, (4) uso de uma
combinação de radiação externa e implantes intrabucais, (5) má higiene bucal e
uso continuado de irritantes, (6) colaboração insatisfatória do paciente em
cuidar dos tecidos irradiados ou cumprir os programas de cuidados caseiros, (7)
cirurgia na área irradiada, (8) uso indiscriminado de aparelhos protéticos após a
radioterapia, (9) prevenção insuficiente de traumatismo às áreas ósseas
irradiadas, e (10) presença de numerosos problemas físicos e nutricionais antes
do tratamento. Os pacientes são mais vulneráveis à osteorradionecrose dos
maxilares nos dois primeiros anos após a radioterapia.

TRATAMENTO

Existe um consenso alargado entre a maioria dos autores dos artigos
científicos publicados acerca da terapêutica mais adequada para o tratamento da
osteorradionecrose.
De um modo genérico, advogam a prescrição combinada de:
- Vasodilatadores (pentofilina)
- Antioxidante (tocofenol)
- Regulador de Cálcio (clodronato)
- Retalhos pediculares muco-periosteos
- Oxigénioterapia hiperbárica
Quanto à oxigénioterapia hiperbárica, ela também é referenciada como
acção preventiva da osteorradionecrose dos maxilares após extracções
dentárias, sobretudo se ainda não decorreram dois anos de radioterapia.
O tratamento medicamentoso referido é prescrito por um período
alargado de tempo, que pode ir até aos três anos.
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