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CASO CLÍNICO

DISFAGIA POR OSTEOFITOSE CERVICAL
CERVICAL OSTEOPHYTE AND DYSPHAGIA
João Almeida*, Clara Capucho**, Carlos Ruah***, António Estanqueiro *** *, Madeira da Silva*****
RESUMO:
Os autores apresentem um caso de disfagia progressiva num homem de 69 anos, devida a osteofitose cervical gigante a nível de C3-C4, documentada
com radiogra fias da coluna cervical e do esófago, laringoscopias e tomografia computorizada da coluna cervical.
O doente foi tratado cirurgicamente com alívio sintamótico significativo.
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ABSTRACT:
The authors presenta case of progressive dysphagia induced by a large C3.C4 osteophyte in a 69 year old mole. The patient was studied with plai n Xroy films and computed tomography ol the cervical spine, contras! esophageal studies and laryngoscopy.
The osteophyte was removed surgically with signilicant symptomatic improvement.
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INTRODUÇÃO
A osteofitose cervical é uma causa pouco
frequente de disfagia, apesar da sua grande
prevalência na população.
Têm sido descritos alguns casos na literatu ra
de ORL1-<>, na N eurocirúrgican °, na Gastroenterológica 11, na Radiológica 12 e na O rtopéd ica 13· 14.

A osteofitose cervi ca l é responsável por um
quadro clínico que pode incluir, além da disfag ia progressiva , episódios de aspiração de alimentos, sensação de massa na hipofari nge,
perda de peso, e mais raramente, dispneia,
disfonia, estridor, roncopatia obstrutiva bem
como si ntomas osteoarti cu lares e neurológicos 1.
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Deve-se sempre excluir outras causas de di sfagia , nomeadamente neoplásicas ou neuromusculares.
Embora muitos doentes se ja m tratados cirurgicamente, as medida s dietéticas e anti-inflamatórios podem ser previamente ponderados 1 •

CASO CLÍNICO
Indivíduo do sexo mascul ino, co m 69 anos,
com histó ria de disfagia para sólidos com
cerca de 6 anos de evolução, associada a sensação de corpo estranho na hipofaringe, episódios de aspiração de alimentos e acentuada
rigidez cervical , sem perda de peso, dispneia
ou disfo nia.
O doente tinha diminuição da mobilidade
cervical.
N a laringoscopia indi recta verifi cou-se um aba ulamento da parede posterior da
hi pofarin ge, com redução ace ntu ada do
lúmen, não se visualizando a laringe (fig . 1).

FIGURA 1 - LARINGOSCOPIA COM LARINGOSCÓPIO
HOPKINS DE 70" PRÉ-OPERATÓRIA.

N ão se detectaram outra s alterações de
relevo no exa me o bjectivo.
N a la rin goscopia com fi broscópio por via
tra nsnasa l visua lizou-se laringe norma l.

FIGURA 2 - RADIOGRAFIA SIMPLES DE PERFIL
DA COLUNA CERVICAL PRÉ-OPERATÓRIA
MOSTRANDO O OSTEOFITO EM C3-C4.

FIGURA 3 - RADIOGRAFIA DE PERFIL DA COLUNA CERVICAL,
DURANTE DEGLUTIÇÃO DE PAPA BARITADA,
MOSTRANDO O OSTEOFITO EM C3-C4 CONDICIONANDO
ESTENOSE ACENTUADA AO NÍVEL DA HIPOFARINGE.

A endoscopia digestiva alta revelou morfolog ia esofágica normal, gastrite antral e bulbite erosiva.
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FIGURA 4 - TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTORIZADA
QUE MOSTRA OSTEOFITO EVIDENTE NO CORPO VERTEBRAL.

FIGURA S - CAMP_O OPERATÓRIO APÓS DE~INFECÇÃO
COM MARCAÇAO NA PELE DO OSSO HIOIDE (H),
MAXILAR INFERIOR (M), BORDO ANTERIOR
DO ESTERNO-CLEIDO-MASTOIDEU (ECM) E INCISÃO (1).

FIGURA 6 - EXPOSIÇÃO DO O STEOFITO.

A rad iog rafia simples da col una cervical de
perfil (fig. 2) e a radiografia contrastada (fig . 3)
mostram formações osteofíticas a nível de C3-C4
e na TC da colu na cervical verifica-se grande
formação osteofítica a nível do corpo vertebral
(fig . 4).
Foi então planeada a abordagem ci rúrgica
para remoção deste osteofito gigante com a
colaboração da ortoped ia .
Após indução da anestesia geral, o doente
ficou colocado em decúb ito dorsal com um rolo
por baixo dos ombros para se obter a extensão
cervica l e a cabeça foi rodada ligeiramente
para a esquerda .
Após a desi nfecção e aplicação adequada
dos campos operatórios fo i realizada uma incisão de Sébileau-Carrega.
Esta incisão começa na pon ta da mastó ide
e termina na linha média cervica l, desenhando
um arco aberto para cima, cujo cume se situa
ao nível do terço médio da reg ião cervical
(fig . 5) .
Foi então levantado um reta lho de base superior q ue incluiu o mú sculo cutâ neo cervical.
Este passo perm itiu uma boa expos ição do
músculo esterno-cleido-mastoideu e do seu
bordo anterior, da reg ião da glândula submaxilar direita e dos músculos inferohioideus
homo laterais.
A dissecção prosseg uiu ao longo do bordo
anterior do múscu lo estern o-cleido-mastoideu
até ao isolamento do eixo jugulo-carotídeo que
foi progressiva mente delineado e isolado da
faringe e laringe.
Com esta manobra e o descola mento dos
músculos faríngeos da coluna cervical, rea lizada com o dedo, foi possível a exposição dos
corpos vertebrais e do osteofito gigante entre
C3 e C4 (fig . 6 ).
Dado o grande grau de calcificação do ligamento anterior da coluna cervical, não foi possível uma dissecção adequada do mesmo.
O osteofito fo i então removido com martelo
e escopro pelo colega de ortopedia .
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FIGURA 7 - LARINGOSCOPIA COM LARINGOSCÓPIO
HOPKINS DE 702 PÓS-OPERATÓRIA.

Após esta manobra foi obtida uma boa
hemostase, colocado um dreno redivac®
pequeno e a incisão encerrada em 3 planos
(múscu lo cutâ neo cervica l, região sub-cutânea
e pele) .
O pós-operatório decorreu sem complicações e o doente teve alta ao 8Q dia já com
grande alívio sintomático, alimentando-se sem
engasgamento.
No pós-operatório pode visua lizar-se grande melhoria do lúmen da hipofaringe (fig. 7) e
da ausência de osteofito na radiografia da coluna cervical em perfil (fig. 8).

DISCUSSÃO
Em 1926 Mosher descreveu pela primeira
vez disfagia devida a osteofitose cervical 8 .
A disfagia pode surg ir associada a formações osteofíticas cervicais isoladas 8 , espondilite anquilosante 8 , ossificação do ligamento
longitudinal posterior 15 , espondilite infecciosa,
pós-traumática " ou no contexto de uma Doença de Forestier 1• 12, esta última caracteriza-se

FIGURA 8 - RADIOGRAFIA SIMPLES DE PERFIL
DA COLUNA CERVICAL APÓS REMOÇÃO DO OSTEOFITO.

por uma hiperostose anquilosante difusa com
crescimen to ósseo exofítico envolvendo a coluna cervical, torácica, lombar, bem como ligamentos pélvicos, ca lcaneanos, társicos, cubitais, olecraneanos e rotu lianos 1• 11 •
O nível de envolvimento da osteofitose cervical atinge mais frequentemente C5-C6, seguido de C4-C5 e finalmente C2-C3 8• 12 •
Os doentes na maioria dos casos são do sexo mascu lino, encontram-se na quinta/ sexta
décadas de vida 8 e tipicamente têm uma história de disfag ia progressiva pior para alimentos sólidos, podendo no entanto referir início
súbito das queixas ou mesmo interm itência dos
sintomas.
Menos frequentemente podem surgir outras
queixas como dispneia, disfonia, estridor, roncopatia obstrutiva devido a compres-são provocada pelos osteofítos.
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A disfagia pode ser causada quer pela própria
acção mecânica do osteofito, quer pela inflamação dos tecidos moles perifaríngeos e edema prevertebral devida ao traumatismo provocado pelas
formações osteofíticas 12• 16 , o que pode explicar
o início súbito ou a intermitência dos sintomas.
No diagnóstico diferencial, deve-se excluir
outras causas de disfagia, pedindo os exames
complementares de diagnóstico necessários
(tabela 1).
Nas disfagias progressivas o tratamento de
escolha é cirúrgico, e passa por exérese dos
osteofítos e normalmente sem necessidade de
colocação de material de osteossíntese8 •

Neste caso, optou-se pela incisão de Sébileau-Carrega por dar uma melhor exposição
do espaço parafaríngeo, em relação a uma inc isão ao longo do bordo anterior do músclo
esterno-cleido-mastoideu.
No caso de o doente não ter condições
anestésicos ou recusar cirurgia, pode-se optar
por um tratamento médico, tal como a modificação da dieta e, eventualmente, uso de corticosteróides 1.8.
Habitualmente o tratamento cirúrgico resulta
no desaparecimento dos sintomas com melhoria significativa na qualidade de vida dos
doentes.

Tabela 1
CAUSAS DE DISFAGIA
Luminais

Bolo alimentar, corpo estranho

Intrínsecas da parede
da esófago

Refluxo gastro-esofágico, queimaduras por ingestão de cáusticos,
infecções (cmv, candidíase), síndrome de Plummer-Vinson, neoplásicas,
Doença de Chagas

Extrínsecas à parede
do esófago

Bolsa faríngea, divertículos esofágicos, hérnia do hiato, tumores
mediatínico s, tumores brônquicos, hipertrofia da aurícula esquerda ,
aneurisma da aorta, linfadenopatias mediastínicas, osteofitose ce~vical

Neuromusculares

Acalásia, espasmo difuso do esófago, Síndrome de Gui llain-Barré,
Miastenia G ravis
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