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INTRODUÇÃO

O Síndrome de Eagle caracteriza-se por um conjunto de sinais e sintomas resultantes do alongamento do processo estilóide e/ou da calcificação
do ligamento estilóide. O processo estilóide pode ser longo o suficiente de forma a comprimir nervos e artérias causando variados sintomas.
Os sintomas são vagos e inespecíficos, difíceis de diagnosticar e inerentes a outras patologias. Em certos casos, o complexo comprime as
artérias carótida interna e externa e suas fibras simpáticas perivasculares, resultando numa dor persistente e irradiante no território carotídeo,
culminando, muito raramente, em AVC (Acidente Vascular Cerebral). O comprimento normal do processo estilóide está entre 25mm e 30mm, em
casos raros pode atingir 73mm. Este alongamento pode ocorrer uni ou bilateralmente.
Este trabalho pretende relatar um caso de um doente do sexo masculino de 70 anos com dor orofacial por alongamento do processo estilóide.
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TRATAMENTO
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a dor retroauricular, a odinofagia,
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Em casos refratários, o tratamento cirúrgico para reduzir o tamanho do processo estilóide será
o mais indicado. A estiloidectomia pode ser realizada por abordagem cirúrgica intra ou extraoral. A
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CONCLUSÃO
O Síndrome de Eagle tem uma grande variedade de apresentações clínicas bem como sintomas inespecíficos partilhados por várias patologias. Representa uma doença de considerável morbilidade
e muitas vezes negligenciada, podendo mesmo a sua incidência real, na população geral, estar subestimada. Consequentemente, é fulcral um bom diagnóstico com meios auxiliares e exames físicos
adequados. Os vários profissionais de saúde devem explorar cuidadosamente o processo estilóide em pacientes que apresentem os referidos sintomas. O tratamento pode ser feito através de uma
abordagem farmacológica para alívio dos sintomas, contudo a estiloidectomia continua a ser o tratamento de eleição, ajustando-se a cada paciente.

REFERÊNCIAS

Paiva, A. L. C. et al. (2017) Retroauricular pain caused by Eagle syndrome: A rare presentation due to compression by styloid process elongation. Revista da Associação Médica Brasileira, 63(3/Março), pp.213-214.
Sharma N, Ram R, Kamal R. (2016) Unusually elongated styloid process: A report of two cases with literature review. Annals of Maxillofacial Surgery, 6(2), pp.297-299.
Marisio L, G., Santamaria C, A. e Alzerreca A, J. (2016) Síndrome de Eagle: Revisión de la literatura. Revista Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, 76(1), pp.121-126.
Soylu E. et al. (2017) An Asymptomatic and Overelongated Styloid Process. Case Reports in Dentistry, 26(Janeiro).
Sowmya G.V. et al. (2016) A case of unilateral atypical orofacial pain with Eagle’s syndrome. Journal of Cancer Research Therapeutics, 12(4), pp.13-23.
Badhey, A. et al. (2017) Eagle syndrome: A comprehensive review. Clinical Neurology and Neurosurgery, 159(Agosto), pp. 34-38.

