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RESUMO: As doenças osteometabólicas são um grupo de transtornos do metabolismo ósseo 

caracterizado pela perda de massa óssea e ruptura de sua micro-arquitetura, ocasionando a 

fragilidade desse tecido e consequentemente a incidência de fraturas. A Doença de Paget (osteíte 

deformante) é uma patologia óssea hipermetabólica que acomete ossos e se caracteriza por áreas de 

reabsorção aumentada, seguida de reparo ósseo. Como consequência, há desestruturação da 

arquitetura nos tecidos ósseos acometidos, aumento de volume e maior fragilidade óssea, que 

podem se manifestar em dor, fraturas, deformidades ou compressão de estruturas vasculares e 

nervosas. O presente artigo tem por objetivo ressaltar a importância das técnicas radiológicas no 

diagnóstico e acompanhamento da doença de Paget. Este trabalho realizou um levantamento 

bibliográfico com breve histórico de descoberta da doença, bem como formas de tratamento, dando 

ênfase, nos principais métodos radiológicos que auxiliaram desde a descoberta até o tratamento da 

doença de Paget.  

PALAVRAS-CHAVES: Doença de Paget; osteite deformante; métodos radiológicos. 

 

 

ABSTRACT: Osteometabolic diseases are a group of disorders of the bone metabolism 

characterized by loss of bone mass and rupture of its micro-architecture, causing the fragility of this 

tissue and consequently the incidence of fractures. Paget's disease (osteitis deformans) is a 

hypermetabolic bone disorder that affects bones and is characterized by areas of increased 

resorption, followed by bone repair. As a consequence, there is a disruption of the architecture in 

affected bone tissues, increased volume and increased bone fragility, which may manifest in pain, 

fractures, deformities or compression of vascular and nerve structures. The present article aims to 

highlight the importance of radiological techniques in the diagnosis and follow - up of Paget 's 

disease. This work carried out a bibliographic survey with a brief history of the discovery of the 

disease, as well as forms of treatment, emphasizing the main radiological methods that have helped 

from the discovery to the treatment of Paget's disease. 

   KEY-WORDS: Paget´s disease; osteitis deformans; radiological methods.  

                                                           
1 Discente do curso de Tecnologia em Radiologia da Faculdade Santa Rita de Cássia UNIFASC – 

dyessikafreitas@gmail.com  
2 Discente do curso de Tecnologia em Radiologia da Faculdade Santa Rita de Cássia UNIFASC – 

irissantanajkb@gmail.com 
3 Mestranda em Engenharia Biomédica-UFU; Coordenadora e docente do curso de Radiologia da 

Faculdade Santa Rita de Cássia- UNIFASC- adrianeborgesfranco@hotmail.com 
4  Doutora em Genética e Bioquímica pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU Docente da Faculdade 

Santa Rita de Cássia- UNIFASC; srdufu@gmail.com 
5 Mestre  pelo Centro de Pesquisas São Leopoldo Mandic- CPSLM- Brasil- Docente da Faculdade Santa Rita 

de Cássia- UNIFASC - E-mail: idercycastro@hotmail.com 
6 Mestre em Radiodiagnóstico pela Universidade de São Paulo – USP - Brasil –Docente da Faculdade Santa 

Rita de Cássia- UNIFASC/ E-mail: daianemiron@usp.br 

 

mailto:dyessikafreitas@gmail.com
mailto:irissantanajkb@gmail.com
mailto:adrianeborgesfranco@hotmail.com
mailto:srdufu@gmail.com
mailto:idercycastro@hotmail.com
mailto:daianemiron@usp.br


2 

 

1 INTRODUÇÃO 

As doenças osteometabólicas são um grupo de transtornos do metabolismo ósseo 

caracterizado pela perda de massa óssea e ruptura de sua micro-arquitetura, ocasionando a 

fragilidade desse tecido e consequentemente a incidência de fraturas (MONTAGNANI, 

2014). As principais doenças que pertencem a esse grupo são: a osteoporose, a 

osteomalacia, o hiperparatireoidismo, o raquitismo (raquitismo) e a doença de Paget 

(MONTEIRO, et al. 2016). 

A doença de Paget (DP) é uma doença esquelética, de distribuição monostótica ou 

poliostótica, ou seja, acomete um ou vários ossos, podendo ser causada por uma infecção 

viral e/ou fatores genéticos. Caracteriza-se por deformações, como aumento da 

remodelação óssea, ocasionando em anormalidade da arquitetura óssea (GRIZ et al., 2006; 

CIRQUEIRA et al. 2015).  A DP, em outras palavras, é um distúrbio localizado da 

remodelação óssea, que pode atingir tanto homens como mulheres, cujo diagnóstico é feito 

geralmente após os 50 anos de idade (SILVA et al., 2018). 

  Análises antropológicas dos restos do esqueleto indicam que a DP apareceu pela 

primeira vez na Europa Ocidental durante o período romano. Pesquisas de prevalência 

realizadas desde a década de 1970 mostram que a DP se torna mais prevalente com o 

aumento da idade e que os homens são mais freqüentemente afetados quando comparado 

mulheres (AL-RASHI et al., 2015). 

Além disso, as diferenças geográficas também existem, a DP é comum em países 

com população de origem anglo-saxônica como Reino Unido (AL-RASHI et al., 2015; 

CORRAL-GUDINO et al., 2013), Alemanha, e outras nações da Europa Ocidental e é rara 

em países como a Índia, África e Japão. No entanto, um declínio da prevalência e da 

incidência da DP vêm ocorrendo na maioria dos países (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018; 

CORRAL-GUDINO et al., 2013). Estudos de prevalência revelaram um declínio gradual 

na prevalência da DP desde a década de 1970, com alguns estudos indicando taxas quase 

50% inferiores. Apresenta-se geralmente, em populações de meia-idade e idosos (AL-

RASHI et al., 2015). Essa patologia é vista como rara em pacientes com idade inferior a 40 

anos de idade e, aumenta progressivamente conforme o paciente envelhece (CIRQUEIRA 

et al. 2015; JOSÉ et al., 2008) e os homens são mais acometidos que as mulheres 

(CORRAL-GUDINO et al, 2017; CORRAL-GUDINO et al, 2013).  

Na América Latina, a maioria dos casos de DP foi detectada no Brasil e Argentina 

(MERASHLI, 2015). Existem poucos dados consistentes sobre a prevalência e incidência 
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da doença no Brasil. Em um estudo de casos realizado no Brasil sugerem-se uma 

predominância de DP em pacientes de descendência Europeia (DE CASTRO et al., 2012; 

BANDEIRA et al., 2009; GRIZ, 2006a). 

Vale ressaltar que, a maioria dos pacientes com DP é assintomática, tendo o 

diagnóstico através de achados em exames radiológicos ou por níveis elevados de fosfatase 

alcalina no acometer de ossos do crânio, clavícula, úmero, pelve, vértebras, fêmur e tíbia 

(WHYTE, 2006).  Entretanto, a DP é considerada a segunda doença osteometabólica mais 

comum, perdendo somente para a osteoporose, devido a sua difícil incidência, uma vez 

que, na maioria dos casos é assintomática (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018; SOUZA, 

2010). 

Perante essa temática, desperta-se a necessidade de ressaltar e aprofundar nosso 

conhecimento a respeito dessa doença. No decorrer deste trabalho, será possível ainda 

ressaltar a utilização de técnicas radiológicas em prol do diagnóstico da DP, bem como 

citar brevemente sobre formas de tratamento. 

Neste trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica, a qual utilizou as principais 

bases de dados, tais como pubmed, google acadêmico, scielo, revistas e periódicos 

eletrônicos, livros, entre outros, enfatizando a doença de Paget e o diagnóstico radiológico 

como objeto de estudo. Foram utilizados os termos de buscas e filtros validados das 

seguintes palavras: Técnicas radiológicas; doença de Paget; osteite deformante; métodos 

radiológicos. O levantamento foi realizado em setembro e outubro de 2018. Artigos em 

inglês e português foram selecionados. 

 

2 DOENÇA DE PAGET –DIAGNÓSTICO E ACOMPAHAMENTO 

 

A doença de Paget (DP), também conhecida como osteíte deformante foi descrita 

pela primeira vez em 1876 por um médico inglês chamado Sir James Paget na Inglaterra, 

após observar e estudar pacientes com deformidades ósseas (JOSÉ et al., 2008; PEREIRA 

et al., 2014). A DP trata-se de uma doença óssea hipermetabólica que acomete um 

(monostótica) ou mais (poliostótica) ossos e se caracteriza por áreas de reabsorção óssea 

aumentada mediada por osteoclastos. Estes sofrem aumento importante em número, 

tamanho e atividade, causando várias deformidades esqueléticas. O processo é seguido por 

um reparo ósseo osteoblástico desorganizado (PORTARIA Nº 456, 2012). A reabsorção 
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óssea aumentada está associada à atividade de neoformação óssea, mediada por 

osteoblastos, produzindo um osso estruturalmente inferior nos locais afetados, facilmente 

deformado por sobrecargas ou forças tensionais musculares. Como consequência deste 

remodelamento, há desestruturação da arquitetura nos tecidos ósseos acometidos, o que 

resulta em aumento do volume e maior fragilidade óssea (figura 1) .Este processo pode se 

manifestar em fraturas, dores, deformidades ou compressão de estruturas vasculares e 

nervosas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018; OLIVEIRA JUNIOR, 2015; PORTARIA 

Nº456, 2012; BUCKLER et al., 1999). 

 

Figura 1 - Mulher de 53 anos com tumor ósseo Doença de Paget. Radiografia AP da pelve mostra doença e 

artroplastia total bilateral do quadril. É possível visualizar destruição da parede póstero-medial do acetábulo 

(setas). Adaptado de Bush (2009). 

 

 

Essa patologia atinge as células responsáveis pela formação e degradação dos ossos 

fazendo de modo que, as mesmas trabalhem de forma ineficaz tornando os ossos 

deformados e frágeis trazendo complicações ao indivíduo-paciente (PEREIRA et al., 

2014). 

 A lesão pagética tipicamente se expande em tamanho sem tratamento e 

radiografias seriais muitas vezes demonstram expansão marginal em tamanho 

(aproximadamente 0,8 cm por ano) no cenário de evidência radiográfica de lise e esclerose, 

coincidindo com os achados microscópicos de aumento da renovação óssea (AL-RASHI et 

al., 2015). 
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Ambos os fatores, genéticos e ambientais estão envolvidos no desenvolvimento da 

DP. Uma revisão do histórico familiar de pacientes com DP revelou tanto subtipos 

familiares quanto esporádicos (AL-RASHI et al., 2015). Hocking e colaboradores (2002) 

mostraram que, o subtipo familiar da DP foi fortemente associada à mutações em o no 

gene p62. Este gene codifica uma proteína expressa de forma onipresente encontrado no 

núcleo e citoplasma da maioria das células e tem sido associado com múltiplas atividades 

celulares, incluindo sinalização do fator nuclear kappa B, modulação dos canais de 

potássio, controle da transcrição, autofagia e, subsequente degradação de proteínas 

ubiquinadas. Ainda não está claro quanto à inibição de quais dessas atividades resulta no 

metabolismo os desequilíbrios manifestados no fenótipo da doença. Mutações deste tipo 

foram observadas em aproximadamente 20% à 40% da DP familiar e, em até 5% de casos 

esporádicos (AL-RASHI et al., 2015). 

Em um estudo de acompanhamento em 2004, Hocking e colaboradores, relataram 

que pacientes com mutações SQSTM1 experimentam mais fenótipos graves da DP, 

incluindo evidências de início mais precoce e manifestações da doença em vários locais do 

esqueleto. Estudos de penetração de mutações deste gene, no entanto, mostram que a 

mutação genética por si só não é necessariamente responsável pela manifestação da 

doença. Embora a penetração das mutações fosse originalmente estimada em mais de 80% 

em 70 anos de idade, em estudos observacionais de famílias em que a doença foi altamente 

expressa, não conseguiram encontrar manifestações da DP em portadores de mutação 

adequadamente envelhecidos (AL-RASHI et al., 2015). 

 Além dos potenciais fundamentos genéticos da DP descritos anteriormente, uma 

causa alternativa foi proposta por Al-rashi e colaboradores (2015), uma infecção em 

potencial com paramixovírus. Esta teoria resultou da observação de inclusões nucleares 

semelhantes à paramixovírus que estão comumente presentes em osteoclastos no osso 

pagético. Alguns estudos relataram a detecção de RNAm ou proteína viral com base em 

métodos de amplificação de amostras obtidas de pacientes com DP e, comparativamente 

não encontraram RNAm ou proteína semelhante nos controles. Outros estudos também 

falharam ao detectar RNA ou proteína viral (AL-RASHI et al., 2015). 

O diagnóstico da DP é feito geralmente por meio da combinação dos sintomas 

clínicos, achados radiológicos, avaliação química e elevação na concentração dos 

marcadores de remodelação óssea (PORTARIA Nº 456, 2012; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2018). 
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Frequentemente a DP é descoberta por achados incidentais, como da fosfatase 

alcalina em pacientes sem doenças hepatobiliares ou outras doenças ósseas, ou também por 

alterações sugestivas da DP em exame radiológico (PORTARIA Nº 456, 2012). Como já 

visto, maioria dos pacientes é assintomática, isto é, um paciente é portador de uma doença 

ou infecção, mas não exibe qualquer sintoma. Nos casos em que há sintomas, as 

manifestações clínicas mais frequentes são dores e deformidades ósseas que podem 

ocasionar fraturas ou compressão de estruturas adjacentes, como no caso, o nervo e vasos 

sanguíneos (PEREIRA et al., 2014). 

Em virtude do hipermetabolismo tecidual pode haver também sintomas como calor 

e rubor sobre os ossos acometidos. Há complicações que podem decorrer da DP como 

perda auditiva por comprometimento do osso temporal, cefaléia, compressão de raízes 

nervosas ou medula espinhal por envolvimento da coluna vertebral. Além disso, é 

considerada como manifestações raras a insuficiência cardíaca de alto débito e 

transformação neoplásica das lesões (PORTARIA Nº 456, 2012). Na maioria das vezes é o 

paciente diagnosticado acidentalmente quando é realizado exames por outras razões. Desta 

forma, caso o médico suspeite, o diagnóstico tem como base o exame físico e os sintomas, 

que pode ser confirmado por meio de radiografias indicando as deformações ósseas que 

são características da doença, além de realizar exame laboratorial indicando altos níveis de 

fosfatase alcalina, enzima esta envolvida na formação as células ósseas (PEREIRA et al., 

2014).  

O principal método diagnóstico é o radiológico para a doença de Paget. Cada fase 

da doença apresenta achados radiográficos característicos que, usualmente, são suficientes 

para estabelecer um diagnóstico preciso (PEREIRA et al., 2014). A cintilografia óssea é 

mais sensível do que a radiografia convencional na identificação das lesões pagéticas 

(AMB, 2013). 

A cintilografia óssea (figura 2) permite verificar a gravidade da doença, ao localizar 

as áreas de aumento da atividade metabólica. Nas áreas acometidas devem ser 

radiografadas. As características dos achados são hiperostose, aumento da espessura da 

cortical, ou osteoesclerose, que trata da desorganização e espessamento das trabéculas, ou 

expansão óssea (PORTARIA Nº 456, 2012). É observado o aumento homogêneo do 

traçador no osso acometido, devido a sua natureza hipervascular do osso pagético. Visto 

que, é mais sensível, a natureza hipervascular da doença de Paget pode ser visualizada por 

meio da hipercaptação do radiofármaco, antes mesmo das alterações líticas na radiografia 
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simples (AMB, 2013). Além disso, a cintilografia é importante, na questão da identificação 

da forma poliostótica da doença e na avaliação da extensão da mesma. Entretanto, por ser 

menos específica que a radiográfica convencional, lesões vistas na cintilografia precisam 

ser confirmadas por meio da radiográfica pelo menos em um sítio. (AMB, 2013). 

 

 

Figura 2 - Cintilografia óssea revelando envolvimento do ilíaco. Adaptado de Cravo (2011). 

 

A tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética nuclear (RNM) 

podem também auxiliar na avaliação de complicações pertinentes a DP, como por 

exemplo, nos casos de compressão de estruturas vasculares ou nervosas, fraturas ou 

degeneração sarcomatosa, porém, não são utilizadas comumente na avaliação de pacientes 

com doença de Paget (PORTARIA Nº456, 2012; AMB ,2013). 

O tratamento da doença de Paget tem como objetivo restaurar o metabolismo ósseo 

normal do paciente, melhorar os sintomas da dor e prevenir futuras complicações, como no 

caso de deformações ósseas, osteoartrites secundárias, fraturas e compressão das estruturas 

nervosas (AMB, 2013). 

A primeira terapia utilizada na década de 70 para o tratamento da doença de Paget 

foi com a calcitonina extraída do salmão, primeira droga efetiva a ser disponível para o 

tratamento da doença, logo em seguida, substituída pela calcitonina humana. Atualmente, 

esta droga atua diretamente sobre os receptores de calcitonina expressos nos osteoclastos e, 

em consequência de sua curta ação, resposta parcial e resistência adquirida, é utilizada 

apenas em pacientes intolerantes aos bisfosfonatos (AMB, 2013; GRIZ et al., 2006). Esse 

medicamento atua diminuindo o “turnover” ósseo e no alívio da dor. Uma redução das 
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lesões osteolíticas  podem ser vistas radiologicamente dentro do prazo de 6 meses. No 

enteanto, a duração da terapia depende da atividade da doença e resposta do paciente 

(GRIZ et al., 2006). 

O primeiro bisfosfonato usado no tratamento da doença de Paget foi o etidronato, 

em 1971, conhecido como bisfosfonatos não-nitrogenado. A dose indicada é de 5mg/kg ao 

dia (dose média de 400mg/dia) durante 6 meses. Contudo, pacientes com muita atividade 

da doença tem uma melhora moderada clínica, bioquímica e recidiva rápida após a 

interrupção da medicação com tendência a tornarem-se resistentes depois de repetitivos 

cursos da terapia (AMB, 2013). 

Preferencialmente, recomenda-se para o tratamento da doença de Paget o uso do 

medicamento com bisfosfonatos nitrogenados orais, devendo ser levado em conta, a função 

renal dismotilidade esofágica ou impossibilidade de manter ortostase após ingestão dos 

comprimidos e a tolerância do paciente (AMB, 2013; PORTARIA Nº456, 2012). Porém, 

pode-se utilizar bisfosfonatos intravenosos, ou calcitonina. Para o controle dos sintomas da 

dor, paracetamol e anti-infamatórios não esteroides também pode ser utilizado. Entretanto, 

os mais utilizados no controle da atividade da doença são os bisfosfonatos alendronato, 

pamidronato ou risedronato (PORTARIA Nº456, 2012). No caso de pacientes com 

insuficiência renal o melhor tratamento é o uso da calcitonina, porém antes de iniciar o 

tratamento com bisfosfonatos, é necessário garantir aporte adequado de cálcio e vitamina 

D, os quais são realizados por meio de  reposição de comprimidos de carbonato de cálcio 

associado a colecalciferol (PORTARIA Nº456, 2012). 

O tempo do tratamento vai depender de cada ciclo de tratamento completo, isto é, 

irá variar a duração para cada medicamento utilizado. Os pacientes que persistirem com a 

doença ativa são candidatos a um novo ciclo, mantendo-se o acompanhamento a cada 3 à 6 

meses. Em pacientes com doença estável, o acompanhamento pode haver um espaço 

temporal de 6 à 12 meses (PORTARIA Nº 456, 2012). Atualmente, os bisfosfonatos são 

considerados tratamento de escolha para a DP por serem altamente efetivos em suprimir o 

turnover ósseo aumentado, sendo o ácido zoledrônico uma alternativa a ser avaliada 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

Segundo o Relatório de Recomendação do Ministério da Saúde (2018), há uma 

indicação preliminar favorável à incorporação no Sistema único de Saúde (SUS) do ácido 

zoledrônico como primeira linha de tratamento da Doença de Paget juntamente com 
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alendronato e risendronato, já incorporados ao SUS, por sua eficácia em relação aos outros 

bisfosfonatos. 

Sendo a DP uma patologia que causa o aumento excessivo dos ossos e real causa de 

hiperatividade das células ósseas, o acompanhamento do pós-tratamento do paciente é 

vitalício, pois esta doença pode ocasionar deformações que deixam os ossos mais frágeis e 

gerar sérias complicações (figura 3). 

 

Figura 3 – Paciente do sexo masculino, leucoderma, com 56 anos de idade, encaminhado com história de 

crescimento ósseo em maxila que impossibilitava confecção de prótese total. Diante da associação entre 

características clínicas, radiográficas e hematológicas, a equipe clínica o diagnosticou com doença de Paget. 

A- Lesão no joelho esquerdo que incapacita a deambulação do paciente; B- Perfil da face, com excesso de 

projeção ântero posterior do osso frontal, discrepância entre maxila e mandíbula e aspecto facial côncavo; C- 

Aumento em espessura de rebordo alveolar desdentado e perda da profundidade de palato; D- Radiografia de 

incidência póstero-anterior do crânio do paciente; E- Radiografia de incidência do perfil de crânio do 

paciente. Adaptado de Brasil Junior (2011). 

 

3 CONSIDERACOES FINAIS 
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Diante o exposto, ressalta-se que a DP é uma doença caracterizada por um forte 

componente genético responsável pelo aumento e/ou deformação do remodelamento ósseo, 

podendo assim afetar um ou mais pontos do esqueleto. 

É de extrema importância a presença de um Tecnólogo em Radiologia para a 

realização de exames radiológicos para se obtenha um diagnóstico preciso, e também, com 

a ajuda de exames laboratoriais para melhores fins. 
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