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Introdução

O Querubismo é uma doença rara de infância, carac-
terizada por afetar a mandíbula e maxila exclusiva-
mente, através de um aumento de volume bilateral des-
ses ossos. Raramente acompanhada de sintomatologia
dolorosa, são firmes e rígidas a palpação.
As lesões variam em relação ao seu tamanho e exten-

são, podendo ser clinicamente não aparentes até gran-
des destruições levando a deformidades faciais.
Quando bem extensas estas lesões podem associar

problemas odontológicos e funcionais.
A causa do Querubismo ainda permanece desconhe-

cida, embora seja sugeridas algumas hipóteses. Sendo
assim, não existe um protocolo definido sobre o trata-
mento especifico da lesão, embora se acredite que a le-
são regride naturalmente a partir do momento que a
criança entra na puberdade.
Mesmo com essa hipótese de regressão espontânea,

muitos tratamentos têm sido estudados e sugeridos na
literatura, porém, para se definir um possível tratamento,
o melhor é observar a historia natural da doença de ca-
da paciente individualmente.

Revisão da literatura

Etiologia e patogênese

Jones, em 1933, foi o primeiro a descrever a doença
Querubismo, inicialmente denominando-a de “doença
cística multilocular”. O Querubismo é caracterizado co-
mo uma displasia fibro-óssea benigna, não neoplásica,
de origem genética, com caráter autossômico dominan-
te hereditário5.
Existem casos onde não se revelou historia familiar, e,

além disso, a doença, que tipicamente possui caráter
bilateral, exibe casos onde há comprometimento em
apenas um dos lados, sendo assim, foi sugerido que is-
so ocorre devido a uma penetrância incompleta ou no-
vas mutações2,14.
A etiologia do Querubismo ainda permanece desco-

nhecida, porém, acredita-se que um distúrbio de desen-
volvimento na formação do mesênquima possa ser uma
possível causa25.
Alguns pesquisadores acreditam que a etiologia do

Querubismo está associada a algum gene ligado ao de-
senvolvimento dos ossos maxilares e mandibulares e
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concordam que as lesões regridem espontaneamente
quando a crianças alcançam a puberdade. A razão dis-
so ainda não foi estabelecida e a hipótese mais prová-
vel é que os hormônios sexuais diminuem a formação
de osteoclastos e normalizam a situação14.

Epidemiologia

Em relação à epidemiologia dessa doença, as infor-
mações são escassas e está classificada como lesão
pseudo-tumoral da infância de menor prevalência16.
O Querubismo é tido como raro, por exemplo, entre

1933 até 1975, pouco mais de 40 casos foram descritos
em todo o mundo2.

Aspectos clínicos

Clinicamente o Querubismo se caracteriza por uma
expansão da mandíbula e maxila bilateral com ausência
de dor, resultando num aumento da face e retração das
pálpebras que dão aspecto de que os olhos estão volta-
dos para cima. É mais comum em crianças do gênero
masculino entre três e quatro anos de idade. Seu máxi-
mo desenvolvimento ocorre aos nove anos16.
Na mandíbula geralmente há lesão no ângulo até o

ramo ascendente e corpo de mandíbula, na maxila aco-
mete geralmente as tuberosidades, podendo envolvê-la
por completo.
O tamanho das lesões varia de caso para caso, des-

de bem pequenas ate envolvimento massivo do(s) os-
so(s) e, após a puberdade a lesão não aumenta e con-
forme o paciente fica mais velho, a lesão tende a se
normalizar7.
As lesões do Querubismo são firmes e rígidas a pal-

pação e podem estar acompanhadas de linfoadenopa-
tia cervical11.
De acordo com a severidade da lesão, pode haver

um comprometimento bucal e sistêmico do paciente co-
mo, ausência de germes de permanentes, esfoliação
precoce dos decíduos, distúrbios oculares, obstrução
respiratória e prejuízo da audição14.
Além dessas alterações, deformações no palato,

erupção anormal dos permanentes, impacção dental le-
vando a má-oclusão, reabsorção radicular em decíduos
e permanentes também podem ser encontradas10.

Aspectos radiográficos

Ao exame radiográfico são observadas múltiplas le-
sões radiolucidas e multioculares, raramente unilocula-
res, de limites bem definidos, com expansão da cortical
óssea de maneira simétrica, dando aspecto de “bolha
de sabão”25.
Quando o processo coronoide está afetado, não se

encontram áreas de radioluscência nos côndilos10.
As lesões maxilares podem aparecer ao mesmo tem-

po, porém não são detectadas radiograficamente por
causa da sobreposição dos seios maxilares e da cavi-
dade nasal, levando a um erro de diagnóstico14.
Em muitos casos é possível observar deslocamento

dental e impacção de dentes com aspecto de “dentes
flutuando” dentro das áreas radiolucidas. Freqüentemen-
te o canal mandibular encontra-se deslocado para baixo
e os seios maxilares se encontram opacificados, condi-
ção que volta ao normal quando a doença regride10.
Com a idade adulta, essas lesões se tornam semi-mi-

neralizadas e os ossos fica com aspecto de “vidro des-
polido”22.

Aspectos histológicos

O quadro histológico do Querubismo e clássico, com-
posto basicamente de um tecido conjuntivo fibroso hiper-
plásico e denso, composto de células benignas espinho-
sas, fibroblastos e proliferação de células gigantes multinu-
cleadas, onde ainda pode ocorrer discreta infiltração, de-
pósito de hemosiderina e aglomerado de pericapilares.
Esse aglomerado é uma característica considerada

como sendo patognomônica do Querubismo, porém a
sua ausência não exclui o diagnóstico da lesão23.
As características histológicas do Querubismo são

semelhantes às das Lesões Centrais de Células Gigan-
tes que por sua vez são idênticas ao Tumor Marrom do
Hiperparatiroidismo, entretanto, parece que o estroma
no Querubismo é organizado de maneira mais frouxa9,13.
Porém a distinção do Querubismo para Lesão Central
de Células Gigantes e do Tumor Marrom do Hiperparati-
roidismo, apenas pela análise histológica é praticamen-
te impossível15.

Exames complementares

Para o perfeito diagnóstico da lesão, além dos aspec-
tos clínicos, são necessários outros exames, como a ra-
diografia panorâmica, a tomografia computadorizada,
devido a melhor precisão desse e a ressonância mag-
nética para observar tecidos adjacentes à lesão7.
Os exames bioquímicos do sangue, como fostatase

alcalina, cálcio sérico e fósforo sérico, ajudam a excluir
diagnósticos de Tumor Marrom do Hiperparatiroidismo
e Lesão Central de Células Gigantes20.

Tratamento

Com relação ao tratamento, não existe um protocolo
definido10. O tratamento da lesão deve ser baseado no
curso natural da doença e no comportamento clínico de
cada indivíduo23.
O tratamento cosmético, a curetagem associada à

extração dentaria, a curetagem associada a contorno
da cortical e o tratamento expectante são citados na
literatura9.
O tratamento cirúrgico radical não é o ideal, já que as

lesões tendem a regredir e as cirurgias cosméticas de-
vem ser postergadas até atingir essa fase12.
O uso da calcitonina tem sido estudado, porém, não

é um método eficaz no tratamento do Querubismo e a
lipoaspiração também é tida como uma novidade no
tratamento dessa doença11.
Antigamente, a radioterapia era usada com sucesso

255

Oliveira FMP, Cavasin Filho JC, Costa C, Dib LL. Querubismo: aspectos clínicos, radiográficos e terapêuticos. Rev Inst Ciênc Saúde.
2008;26(2):255-8.



256

Oliveira FMP, Cavasin Filho JC, Costa C, Dib LL. Querubismo: aspectos clínicos, radiográficos e terapêuticos. Rev Inst Ciênc Saúde.
2008;26(2):255-8.

nesses casos, mas atualmente esse método caiu em
desuso por causa do potencial de malignização dessa
lesão, do risco de osteoradionecrose e do atraso no de-
senvolvimento das estruturas ósseas14.

Discussão

Descrito pela primeira vez em 1933, por Jones, o
Querubismo foi assim chamado pelo aspecto que seus
portadores apresentavam, semelhante aos anjos Queru-
bins do Renascimento5-6.
Quanto à incidência dessa doença, os autores são

concordes em afirmar que se trata de uma doença ra-
ra1,6-7,24. Esse fato pode ser comprovado pela pequena
quantidade de casos publicados na literatura, porém,
acreditamos que muitos casos não tenham sido publi-
cados pela falta de interesse daqueles que diagnostica-
vam e pela ausência de diagnósticos dessas lesões pe-
la característica de seu curso clínico.
De acordo com a revisão de literatura, o Querubismo

se classifica como uma doença óssea não neoplasica,
com caráter hereditário, autossômico dominante14,23, que
estaciona e tende a uma recuperação espontânea a
partir da época da puberdade.
A descrição clínica entre os autores refere que nessa

doença, observa-se um aumento de volume bilateral em
ramo e ângulo de mandíbula e/ou túber da maxila10,19,
porém, existem variações onde apenas um lado da
mandíbula e a maxila por completo, encontram-se atin-
gidos, levando a uma complexidade maior para se fe-
char o diagnóstico de Querubismo, já que saem das ca-
racterísticas clínicas clássicas observadas nessa doen-
ça. Radiograficamente observa-se um quadro onde as
lesões osteolíticas apresentam-se como lesões radiolú-
cidas, multiloculares, múltiplas e bem definidas6,17. O
quadro histológico do Querubismo consiste em um teci-
do fibroso proliferativo com células gigantes multinu-
cleadas e em alguns casos pode exibir depósitos eosi-
nofílicos ao redor de pequenos vasos por toda a le-
são6,17. Esse exame não dá diagnóstico definitivo e exa-
to, pois na verdade, o que se enxerga e um quadro de
reabsorção óssea e reposição fibrosa, inespecifico,
observado em outras lesões osteolíticas, tal qual, a Dis-
plasia Fibrosa Óssea.
Entre as principais lesões que fazem diagnóstico dife-

rencial com o Querubismo estão: Lesão Central de Cé-
lulas Gigantes Tumor Marrom do Hiperparatiroidismo,
as quais levam a uma alteração do metabolismo ós-
seo5,19,21 cistos e tumores odontogênicos14. Sendo assim,
recomendamos observar a idade do paciente, as carac-
terísticas clinicas e radiográficas, somados ao quadro
histológico e se necessário for, dispor de exames bio-
químicos do sangue que excluam a hipótese de haver
alteração nos níveis de cálcio, fosfato e fostatase alcali-
na. Quando a doença ocorre em pacientes mais velhos

e de maneira unilateral, o diagnóstico é crítico, pois, po-
de-se confundir o quadro com Displasia Fibrosa e ou-
tras lesões de células gigantes. A importância desse
diagnóstico diferencial é com relação ao rumo terapêu-
tico que deve ser seguido, onde no Querubismo, embo-
ra pareça necessitar de cirurgia, esse não e o caso12 di-
ferente de, por exemplo, na Lesão Central de Células
Gigantes onde a curetagem é a primeira indicação tera-
pêutica, seguida de excisão para casos mais agressi-
vos, de difícil controle3,18.
O melhor tratamento ainda não foi definido10, mas po-

de-se observar que várias opções foram sugeridas pe-
los autores. O tratamento expectante visa a regressão
espontânea da lesão16, sendo que o ideal seria acompa-
nhar o curso clínico da lesão até sua regressão natural.
Apesar disso, observamos que, em alguns casos publi-
cados, havia sido feito algum tipo de intervenção, prin-
cipalmente após a puberdade11,17,23 com o tratamento ci-
rúrgico conservador. Esse tratamento visa a correção
do defeito estético causado pelas lesões através do re-
contornamento dos ossos afetados11-12. Alguns autores
indicam que a cirurgia deva ser feita preferencialmente
após a puberdade10,12 enquanto que outros relatam que
ao realizar esse procedimento durante o período de
crescimento das lesões, estas têm seu crescimento ati-
vo diminuído e regeneração óssea estimulada23.
O tratamento cirúrgico radical5, também foi citado,

embora a remoção completa da lesão não seja neces-
sária nesses casos.
Apesar de pensamentos antagônicos com relação à

melhor terapia, em toda a revisão, notamos que os auto-
res indicam algum procedimento cirúrgico, seja qual for
a idade do paciente, se este apresentar algum compro-
metimento funcional, estético e psicológico de importân-
cia4,16, sendo assim, caso haja somente comprometi-
mento leve de função e estética, qualquer tratamento ,
na nossa concepção, deve ser postergado.
O prognóstico dessa doença é considerado favorá-

vel7 embora um caso onde uma criança foi a óbito tenha
cido citado19.

Conclusões

O Querubismo ainda não foi completamente com-
preendido e sendo assim, um tratamento especifico, se-
ja curativo ou de prevenção, ainda não pode ser
definido.
Por ser uma doença que faz diagnóstico diferencial

com muitas outras, é importante somar os aspectos clí-
nicos, histológicos e radiográficos, história familiar e
acompanhamento clínico de cada caso para se chegar
a um diagnóstico definitivo.
Seu prognóstico é considerado bom em razão da

possibilidade de ocorrer uma remissão espontânea da
lesão.
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