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RESUMO 
 
 
 
A osteoporose é definida como uma doença sistêmica que envolve perda de massa óssea, 

resultante de um desequilíbrio entre reabsorção e formação óssea. A etiologia da doença 

periodontal como uma infecção bacteriana está bem determinada. O resultado desta 

infecção bacteriana é a perda da inserção de tecido mole e reabsorção do osso alveolar, o 

qual leva à perda dental e edentulismo em adultos. A despeito de suas etiopatogenias, tanto 

a osteoporose quanto a doença periodontal apresentam comprometimento do metabolismo 

ósseo. Por tal razão, tem sido sugerida uma correlação entre estas duas patologias. 

Entretanto, a interpretação da literatura é complicada pela variedade de métodos usados 

para verificar-se a osteoporose, a massa óssea oral e a doença periodontal. A revisão da 

literatura sobre a correlação entre estas desordens é limitada e aponta a necessidade de 

estudos adicionais. O melhor entendimento desta relação pode ajudar os provedores da 

saúde, em seus esforços para detectar e prevenir a osteoporose e a doença periodontal. 

 

 
Palavras-chaves: osteoporose, doença periodontal, fator de risco. 
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ABSTRACT 
 

 
 
The osteoporosis is defined as a systemic disease that it involves loss of bone mass, 

resulting from an unbalance between reabsorption and bone formation. The aetiology of the 

periodontal disease as a bacterial infection is very certain. The result of this bacterial 

infection is the loss of the insert of soft fabric and reabsorption of the alveolar bone, which it 

takes to the dental loss and edentulism in adults. In spite of their etiopatogenys, as much the 

osteoporosis as the periodontal disease they present compromising of the bone metabolism. 

For such reason, it has been suggested a correlation among these two pathologies. 

However, the interpretation of the literature is complicated by the variety of methods used to 

verify the osteoporosis, the oral bone mass and the periodontal disease. The revision of the 

literature about the correlation among these disorders is limited and it points the need of 

additional studies. The best understanding of this relationship can help the providers of the 

health, in their efforts to detect and to prevent the osteoporosis and the periodontal disease. 

 
 
Key- words: osteoporosis, periodontal disease, risk factor. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A osteoporose é uma condição sistêmica que pode apresentar implicações 

dentárias; portanto, a análise dos fatores de risco e as orientações aos pacientes 

são necessárias e podem, efetivamente, contribuir para a redução dessas 

complicações. É crescente o interesse sobre a interrelação entre a osteoporose 

sistêmica, perda óssea bucal, perda dentária e os fatores de risco para essas 

condições. 

 

Diante do caráter multifatorial da doença periodontal, determinadas condições 

sistêmicas, como a osteoporose, são indicadas, aparentemente, como fatores 

adicionais que predispõem a essa doença. No entanto, a vulnerabilidade do 

indivíduo à doença periodontal deve ser ainda considerada uma vez que a 

osteoporose não seria a sua causa inicial, mas poderia afetar o seu curso através da 

modificação óssea trabecular alveolar, fragilizando ainda mais um hospedeiro em 

condições inflamatórias periodontais não controladas. 

 

Dessa forma, alguns estudos têm indicado que a osteoporose pode, em nível bucal, 

estar associada com perda óssea alveolar, especialmente na mandíbula. A 

associação da osteoporose com a condição bucal pode incluir, também, a doença 

periodontal com reabsorção excessiva do rebordo alveolar, perda dentária e fraturas. 

 

O objetivo deste trabalho é demonstrar, através de uma revisão de literatura, uma 

possível correlação entre perda de densidade mineral óssea sistêmica no processo 

da osteoporose com a densidade mineral óssea alveolar e como aquela interfere no 

desenvolvimento da doença periodontal, tendo, como conseqüência, o 

comprometimento da função mastigatória, uma vez que precipita a perda do dente. 

Portanto, um plano de tratamento odontológico nestes pacientes não é completo 

sem considerar uma interpretação adequada de perda óssea sistêmica. 

 

Uma das dificuldades da doença periodontal é o controle da perda óssea. 

Considerando que a osteoporose é uma doença sistêmica que interfere na perda de 
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massa e qualidade óssea é importante para a periodontia não só associar  as duas 

doenças, mas encaminhar as pequisas para o controle desta perda. 
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1 TECIDO ÓSSEO 

 

 

O esqueleto tem três funções básicas: mecânica, protetora e metabólica. Sustenta o 

corpo; é o local onde se inserem os músculos, protege os órgãos nobres (vísceras) e 

a medula óssea, e é o maior reservatório dos íons cálcio (Ca), fósforo (P) e 

magnésio (Mg), necessários para homeostasia mineral (JUNQUEIRA, 2004; 

SZEJNFELD, 2000). 

 

Para manter adequadamente a homeostasia mineral, o esqueleto é continuamente 

destruído e reconstruído, em um processo denominado remodelação ou 

remanejamento ósseo. A comunicação celular que ocorre entre os osteoclastos, 

responsáveis pela reabsorção, e os osteoblastos, responsáveis pela formação 

óssea, é conhecida como acoplamento. Embora esse processo não seja ainda bem 

conhecido, sabe-se que qualquer desequilibro entre a formação e a reabsorção 

óssea provoca o aparecimento de doenças (SZEJNFELD, 2000). O aumento 

acentuado da reabsorção, à custa da formação óssea, desencadeia a osteoporose, 

com perda de resistência e integridade, resultando em fraturas após mínimos 

traumas. Em condições normais, no entanto, a remodelação serve para remover 

tecido ósseo onde a demanda mecânica do esqueleto é baixa e formar osso em 

locais submetidos a repetidas cargas mecânicas (SZEJNFELD, 2000). 

 

O tecido ósseo é um órgão bem desenhado, cuja capacidade em se manter 

depende do adequado processamento entre as forças externas e os sinais 

fisiológicos sistêmicos e a tradução dessas demandas em eventos celulares e 

químicos (JUNQUEIRA, 2004; SZEJNFELD, 2000). 

 

 

1.1 COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO OSSO 

 

O osso é um material composto por duas fases: orgânica e inorgânica. A fase 

mineral ou inorgânica compreende cerca de 70% de seu peso. Cinco a oito por 
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cento são ocupados pela água. A matriz extracelular ou orgânica responde pelo 

restante (SZEJNFELD, 2000). 

 

Aproximadamente 95% da fase mineral é composta por cristais específicos de 

hidroxiapatita, nos quais se impregnam impurezas que constituem os 5% restantes. 

Noventa e oito por cento da fase orgânica é composta por colágeno tipo I, várias 

proteínas não-colágenas e substância fundamental, os 2% restantes compreendem 

as células (JUNQUEIRA, 2004; SZEJNFELD, 2000). 

 

 

1.1.1 Fase orgânica 

 

A fase orgânica ou matriz óssea extracelular, também é conhecida como matriz 

osteóide, constituída principalmente por colágeno, fornece suporte estrutural para o 

esqueleto e, por meio de ação coordenada dos osteoblastos e dos osteoclastos, 

serve como reservatório de íons e fatores de crescimento que podem ser liberados 

conforme a demanda metabólica (SZEJNFELD, 2000). 

 

 

1.1.2 Fase inorgânica 

 

Também conhecida como fase mineral do osso, é composta principalmente por 

cálcio, fosfato e carbonato, distribuídos como cristais, preferencialmente sob a forma 

de hidroxiapatita. A mineralização começa com a precipitação de fosfato de cálcio 

amorfo, e, com o tempo, a fase mineral torna-se mais cristalina (SZEJNFELD, 2000). 

 

Os cristais de hidroxiapatita têm forma aloganda e hexagonal. São ligados às fibras 

colágenas, estando distribuídos na susbtância fundamental. Pequenas quantidades 

de impurezas presentes nos cristais de hidroxiapatita, como o carbonato, podem ser 

substituídas por grupos de fosfatos, cloro ou flúor. Isto pode alterar certas 

propriedades físicas do cristal, tal como sua solubilidade, A modificação destas 

propriedades pode ter importante repercussão biológica, afetando a função normal 

do tecido ósseo (SZEJNFELD, 2000). 
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Até o momento, o preciso mecanismo pelo qual a matriz óssea se mineraliza ainda 

não é conhecido (SZEJNFELD, 200). 

 

 

1.2 METABOLISMO ÓSSEO 

 

O metabolismo ósseo é regulado por células ósseas que respondem a vários sinais 

do meio ambiente, como estímulos mecânicos, elétricos, químicos e magnéticos 

(SZEJNFELD, 2000). 

 

O mineral ósseo é a primeira reserva metabólica do elemento essencial cálcio. Além 

do seu óbvio papel estrutural, a função primitiva e essencial do osso é o 

metabolismo do cálcio, que continua sendo uma função crítica da manutenção da 

vida. Em segundo lugar, os tecidos mineralizados desenvolvem a capacidade do 

suporte. O aparelho mastigatório é uma das estruturas mecânicas mais refinadas do 

corpo. No entanto, os maxilares são suscetíveis ao ataque metabólico, 

principalmente quando a proteção mecânica é comprometida por uma dentição 

atrófica e mutilada (MISCH, 2006). 

 

A fisiologia óssea é controlada por uma interação de fatores mecânicos e 

metabólicos. Sob circunstâncias mais fisiológicas, a formação do osso é 

principalmente regulada pela carga funcional (pico do esforço). Por outro lado, os 

mediadores biomecânicos do metabolismo do cálcio (hormônio da paratireóide, 

estrogênio, vitamina D e assim por diante) predominam no controle da reabsorção 

óssea (MISCH, 2006). 

 

 

1.3 CÉLULAS ÓSSEAS 

 

Na superfície e dentro da matriz do osso mineralizado e o não-mineralizado existem 

três tipos de células ósseas que influenciam profundamente o desenvolvimento e a 

remodelação óssea do esqueleto. Estas células (osteoclastos, osteoblastos e 
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osteócitos) também participam diretamente na homeostasia mineral (SZEJNFELD, 

2000). 

 

 

1.3.1 Osteoclastos 

 

Embora esteja bem estabelecido que os osteoclastos se originam de células de 

células hematopoiéticas pluripotentes, a linhagem ao longo da qual a célula 

progenitora e precursora se diferencia em osteoclasto multinucleado maduro ao foi 

ainda definida (SZEJNFELD, 2000). 

 

O precursor direto do osteoclasto (pré-osteoclasto, pré-Oc) é uma célula 

mononuclear, pós-mitótica, que apresenta várias características semelhantes às do 

osteoclasto, tais como: produção de fosfatase ácido tartarato-resistente  e receptores 

de calcitonina (JUNQUEIRA, 2004; SZEJNFELD, 2000). 

 

De um modo geral, acredita-se que o osteoclasto pertença a um ramo mielóide da 

família de células hematopoiéticas. Contudo, se os pré-osteoclastos e os 

osteoclastos se originam a partir de monócitos em uma fase mais tardia, ou se a 

diferenciação em osteoclastos e monócitos ocorre em um estágio mais precoce, 

ainda não está bem esclarecido (SZEJNFELD, 2000). 

 

Os osteoclastos são células presentes apenas no tecido ósseo. São encontrados na 

superfície trabecular e na região endosteal dos ossos, presos firmemente sobre a 

matriz óssea calcificada. Possuem uma série de estruturas que, isoladamente, não 

são características dos osteoclastos, mas, quando combinadas, são altamente 

específicas (JUNQUEIRA, 2004; SZEJNFELD, 2000). 

 

Os osteoclastos são células grandes, multinucleadas, com grande quantidade de 

mitocôndrias, numerosos lisossomos, ribossomos livres e extensos complexos de 

Golgi.  Podem apresentar de 02 a 100 núcleos, sendo mais comumente encontrados 

de 10 a 20. A característica mais marcante dos osteoclastos é sua borda em escova, 

circundada por um halo mais claro, derivada da diferenciação da própria membrana 

plasmática. A borda em escova consiste em inúmeras projeções da membrana dos 
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osteoclastos, como se fossem dedos de luva, cuja função é mediar a reabsorção 

óssea da matriz óssea calcificada. A zona clara delimita o local em que o osteoclasto 

se prende à superfície óssea, que será posteriormente reabsorvida (JUNQUEIRA, 

2004; SZEJNFELD, 2000). 

 

Uma característica fenotípica própria do osteoclasto é a presença de receptores de 

calcitonina.  A calcitonina é um hormônio hipocalceminante que diminui a 

mobilização do cálcio do osso atuando diretamente sobre os pré-osteoclastos e os 

osteoclastos, reduzindo seu úmero e atividade (JUNQUEIRA, 2004; SZEJNFELD, 

2000). 

 

Os osteoclastos são primariamente células capazes de reabsorver o tecido ósseo e 

responsáveis pelo início da remodelação óssea. A borda em escova surge quando 

estão em atividade e desaparece quando estão inativos. (SZEJNFELD, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Microscopia eletrônica de varredura de um osteoclasto reabsorvendo osso. 

FONTE: http://www.brsoc.org.uk/  
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1.3.2 Osteoblastos 

 

Os osteoblastos originam-se de células primitivas mesenquimais, também capazes 

de originar condrócitos, adipócitos e células estromais fibroblásticas da medula 

hematopoiética. Existem dois tipos de células formadoras de osso: as células da 

crista neural, que originam os ossos “membranosos” (crânio e face), e as células 

mesenquimais dos somitos, responsáveis pela formação endocondral do resto do 

esqueleto. (JUNQUEIRA, 2004; SZEJNFELD, 2000). 

 

Os pré-osteoblastos são as células mais imaturas pertencentes à linhagem 

osteogênica que podem ser facilmente reconhecidas no osso. Encontram-se 

próximos à camada de osteoblastos, que cobre a superfície óssea, e apresentam 

alguns aspectos semelhantes ao osteoblasto maduro, como por exemplo a 

capacidade de secretar fosfatase alcalina. Os pré-osteoblastos são ainda capazes 

de proliferar. As células primitivas pluripotentes continuam presentes na medula 

óssea do individuo adulto, porem diminuem com o aumento da idade (JUNQUEIRA, 

2004; SZEJNFELD, 2000). 

 

Durante o processo da formação óssea, alguns osteoblastos são incorporados na 

matriz óssea e, gradualmente, diferenciam-se em osteócitos. De um modo geral, os 

osteoblastos maduros permanecem ativos cerca de 12 semanas, evoluindo em 

seguida pra osteócitos (SZEJNFELD, 2000). 

 

Os osteoblastos são células mononucleadas, cuboidais, polarizadas.  Quando 

maduros, formam uma densa camada de células arranjadas como uma paliçada 

sobre a matriz que produzem. Têm um núcleo oval grande com inúmeros nucléolos. 

Apresentam retículo endoplasmático rugoso e aparelho de Golgi promeminentes, 

próprios de células com alta capacidade de síntese protéica e intensa atividade 

secretória (JUNQUEIRA, 2004; SZEJNFELD, 2000). 

 

Os osteoblastos produzem várias outras proteínas menores, provavelmente 

relacionadas à sua adesão na superfície óssea. Dentre essas destacam-se: 

osteopontina, sialoproteína óssea, fibronectina e vitronectina. Outra característica 
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importante dos osteoblastos é produzir uma série de fatores locais envolvidos na 

regulação intrínseca do metabolismo ósseo (SZEJNFELD, 2000). 

 

A função primária dos osteoblastos é a formação da matriz óssea e sua posterior 

mineralização. Outra importante função é a ação que exerce sobre a regulação da 

formação/reabsorção ósseas (SZEJNFELD, 2000). 

 

Os osteoblastos produzem todos os componentes da matriz óssea. A matriz óssea 

tem uma organização característica que claramente depende dos osteoblastos. As 

moléculas de colágeno formam fibrilas, que se associam, constituindo as fibras. As 

fibras entrelaçam-se umas com as outras, conferindo ao osso grande força tênsil 

(JUNQUEIRA, 2004; SZEJNFELD, 2000). 

 

 

1.3.3 Osteócitos 

 

São células em forma de estrela aprisionadas dentro de uma rede de lacunas e 

canalículos do tecido ósseo.  As lacunas contêm o corpo celular, e as extensões de 

sua membrana plasmática encontram-se no osteóide e na matriz óssea mineralizada 

no interior dos canalículos (SZEJNFELD, 2000). 

 

 

1.4 REMODELAÇÃO ÓSSEA 

 

O osso é um tecido extremamente ativo. No esqueleto em desenvolvimento, essa 

atividade é primariamente voltada ao crescimento e a modelação óssea, processos 

pelos quais o osso atinge sua forma e tamanho. No esqueleto adulto, o crescimento 

e a modelação são reservados apenas para reparar fraturas e micro-fraturas. A 

atividade metabólica normal do esqueleto adulto envolve predominantemente a 

remodelação. A remodelação óssea está presente durante toda a vida 

(PELEGRINE, 2008).  

 

A remodelação óssea inicia-se num determinado sítio particular, tanto por um gatilho 

mecânico transmitindo algum tipo de mensagem para as células iniciarem o 
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processo de reabsorção, como por um mecanismo sensorial desconhecido que 

indica que as células necessitam iniciar a seqüência de remodelação e que o osso 

numa certa área deve ser reposto (HEERSCHE,1998). 

 

É um processo contínuo de destruição e renovação, intimamente relacionado á 

homeostasia do cálcio e fósforo, que permitem a remoção de osso velho e a troca 

por osso novo. O processo dá-se em unidades de remodelação óssea, caracteriza-

se por acoplamento das funções dos osteoblastos e dos osteoclastos, respeitando 

local e tempo. A seqüência de eventos dentro da unidade de remodelação óssea 

parece ocorrer em quatro fases distintas (PELEGRINE, 2008; SZEJNFELD, 2000): 

 

 

 

 

 

Ativação – É o primeiro estágio do processo de remodelação óssea e inclui a 

ativação de células ósseas que estão em repouso no sítio de remodelação. No 

esqueleto normal adulto, um sítio de remodelação se inicia praticamente a cada 10 

segundos. Durante essa fase, ocorre migração de osteoclasto precursor, 

Osteoblastos 

    Pré-osteoblastos Monócitos 

    Osteoclastos 

Reabsorção Reversão 

Osteócitos 

Ativação 

Figura 02 – Representação esquemática das fases de remodelação óssea.  

FONTE: http://www.servier.com/ 

Formação Repouso 
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respondendo a sinais físicos e hormonais ainda não bem estabelecidos, a uma área 

da superfície óssea a ser reabsorvida, fixação destas células precursoras e 

subseqüentes fusão destas em osteoclastos multinucleados (HEERSCHE,1998). 

 

Reabsorção – Os osteoclastos ativados escavam uma cavidade a superfície óssea. 

No osso cortical, a cavidade de reabsorção tem a aparência de um túnel dentro do 

canal haversiano. No osso trabecular, a cavidade é escalonada e recebe a 

denominação de lacuna de Howship. São necessários cerca de 7 a 15 dias para 

escavar uma típica lacuna, que geralmente tem 60!m de profundidade 

(PELEGRINE, 2008; SZEJNFELD, 2000). 

 

Reversão – Quando a reabsorção está completa, os osteoclastos desaparecem da 

unidade de reabsorção. Durante 7 a 14 dias, aproximadamente, uma espessa linha 

de “cimento” é depositada. Essa região consiste de fibras colágenas organizadas ao 

caso, ao contrário do osso normal, no qual a deposição de colágeno é lamelar. Essa 

linha demarca o limite da cavidade de reabsorção e liga o osso novo depositado ao 

velho (MORITZ, 2001; PELEGRINE, 2008). 

 

Formação – A formação óssea está intimamente ligada á reabsorção, começando 

quando os pré-osteoblastos são atraídos para a cavidade de reabsorção criada 

pelos osteoclastos. Osteoblastos, derivados desses pré-osteoblastos, sintetizam 

novo colágeno e outras proteínas da matriz, preenchido a cavidade de reabsorção 

com osteóide lamelar novo. A deposição mineral inicia-se na interface entre o novo 

osteóide depositado e o osso calcificado e segue em direção à superfície óssea, 

algumas vezes preenchendo toda a lacuna e calcificando completamente a nova 

unidade de osso. O tempo necessário para amadurecer o osteóide até que este 

possa ser calcificado é denominado tempo de mineralização (mineralization lag 

time), levando, em média, 21 dias no osso normal humano. O ciclo completo de 

remodelação, do início da reabsorção até a mineralização da nova matriz formada, 

completa-se, geralmente, dentro de 8 a 12 semanas. O completo preenchimento da 

lacuna é de crucial importância para a manutenção do nível constante de massa 

óssea (HEERSCHE, 1998; SZEJNFELD, 2000). 
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No processo normal de remodelação, a reabsorção será sempre seguida de 

formação, e a formação será sempre precedida por reabsorção. A freqüência com 

que cada região da superfície óssea é submetida à remodelação é denominada de 

freqüência de ativação (SZEJNFELD, 2000). 

 

No caso do osso alveolar, a remodelação permite a acomodação dos germes 

dentários durante sua formação e erupção. Além disso, os movimentos dentários 

pós-eruptivos e os movimentos ortodônticos são possíveis devido à alta plasticidade 

do osso alveolar. Em geral, a constituição básica do osso alveolar é semelhante à do 

tecido ósseo de outras regiões do organismo (FALONI, 2007). 

  

Em indivíduos jovens, o ciclo de remodelação é efetivo. Em cada unidade de 

remodelação, a quantidade de osso novo formado é igual ao reabsorvido. 

Entretanto, com o aumento da idade, a eficiência dos osteoblastos diminui e o 

volume de osso reabsorvido não é preenchido por igual volume. Cada ciclo de 

remodelação resulta em pequena deficiência óssea. A perda óssea relacionada à 

idade pode ser vista como conseqüência de inúmeras deficiências acumuladas de 

diferentes cavidades de reabsorção, incompletamente preenchidas. Qualquer 

aumento na atividade de remodelação, associado à maior taxa de ativação de novas 

unidades de remodelação ou à maior quantidade de osso reabsorvido por unidade, 

acarretará incremento da taxa de perda óssea (SZEJNFELD, 2000). 

 

Todos os processos fisiológicos, patológicos e terapêuticos exercem influência no 

esqueleto por meio de sua ação sobre o ciclo de remodelação.  Como a reabsorção 

e a formação óssea são acopladas, qualquer hormônio ou droga que diminui a 

reabsorção, como calcitonina, estrogênio ou bisfofonato, reduz a formação óssea, 

mesmo que sua ação não seja, diretamente, sobre as células formadoras. 

Entretanto, a formação óssea pode continuar por mais tempo, após a reabsorção ter 

sido inibida. Quando houver pequena deficiência de massa óssea (conhecida como 

espaço de remodelação) associada a lacunas incompletamente preenchidas, o início 

de terapia anti-reabsortiva resultará em aumento da massa óssea, pois o espaço da 

remodelação poderá ser preenchido com osso novo. Com agentes anti-reabsortivos, 

o aumento da massa óssea dá-se até que os espaços de remodelação sejam 

preenchidos e nenhuma lacuna mais se forme. Um agente efetivo que aumentasse a 
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formação óssea poderia, evidentemente, produzir maior e mais prolongado acúmulo 

de massa óssea (SZEJNFELD, 2000). 

 

 

1.5 REMODELAÇÃO ÓSSEA E GANHO/PERDA ÓSSEA 

 

A massa óssea declina significativamente com a idade em homens e mulheres. Em 

pacientes com osteoporose há uma redução maior. Portanto, a idade é o principal 

fator de risco para a osteoporose primária. A remodelação óssea pode aumentar ou 

reduzir a quantidade de tecido ósseo por meio de três diferentes mecanismos 

(SZEJNFELD, 2000): 

Perda/ganho ósseo reversível – o espaço de remodelação é a quantidade de osso 

que foi removido pelos osteoclastos e ainda não foi reformado pelos osteoblastos 

durante a seqüência da remodelação. O espaço total de remodelação no esqueleto 

depende do número de ciclos de remodelação que estão ocorrendo, da duração dos 

períodos de formação e reabsorção e das profundidades das lacunas de reabsorção. 

Nos indivíduos normais, o espaço de remodelação equivale a 6 a 8% do volume do 

esqueleto. Um acréscimo da freqüência de ativação provoca aumento do número de 

ciclos de remodelação, ampliando o espaço de remodelação e diminuindo 

proporcionalmente a quantidade de osso. Evidentemente, o efeito oposto é observao 

se a freqüência de ativação diminui. O processo é reversível porque o espaço de 

remodelação e o volume de osso retornam ao normal quando cessa o estímulo 

metabólico que iniciou esse processo (SZEJNFELD, 2000). 

 

Perda/ganho irreversíveis por alterações no balanço ósseo – em jovens adultos 

normais, a quantidade de osso formado pelos osteoblastos no local de modelação é 

igual à quantidade de osso previamente reabsorvido. Um desequilíbrio pode ocorrer 

levando ao adelgaçamento das trabéculas e à osteopenia. Evidentemente a 

espessura da trabécula será maior se o balanço do osso por unidade de 

remodelação for positivo (SZEJNFELD, 2000). 

 

Perda irreversível de todos os elementos das trabéculas – uma lacuna de 

reabsorção muito funda pode perfurar a trabécula, removendo a base para ocorrer a 

subseqüente formação óssea, causando perda da estrutura ou desintegração da 
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rede trabecular. O risco de perfurações trabeculares depende da freqüência de 

ativação, da profundidade da reabsorção e da espessura da trabécula. Terapias anti-

reabsortivas protegem a massa óssea, pois, ao diminuírem a remodelação óssea, 

reduzem o risco de perfuração. Embora a perda de volume ósseo por esse 

mecanismo seja limitada, o efeito na competência biomecânica (resistência) pode 

ser muito pronunciado. Mulheres exibem maior grau de reabsorção e perfuração 

(SZEJNFELD, 2000). 
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2 OSTEOPOROSE 

 

 

Osteoporose é uma doença esquelética sistêmica que se caracteriza por baixa 

massa óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, com conseqüente 

aumento da fragilidade óssea e susceptibilidade a fraturas (CONSENSUS 

DEVELOPMENT CONFERENCE, 1993). 

 

 

 

 

 

 

O termo osteoporose foi usado pela primeira vez o século XIX, na França e na 

Alemanha, para descrever os achados histológicos de um osso de um ser humano 

idoso, enfatizando sua aparente porosidade. O diagnóstico da osteoporose pode ser 

realizado segundo critérios histológicos, medidas de densidade óssea e presença de 

fraturas (SZEJNFELD, 2000). 

 

Funcionalmente, o osso osteoporótico é caracterizado por grande fragilidade (Fig. 04 

e 05) e com aumentada propensão á fratura. É a mais comum desordem metabólica 

Osso normal Osso osteporótico 

Figura 03 – Ilustração mostrando a diferença do osso normal para o osso osteoporótico.  

FONTE: http://www.servier.com/ 
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do osso no mundo. Como tal, constitui um grande problema de saúde pública. 

Devido à extensão da doença, muito tem sido questionado sua possível relação com 

a doença periodontal (HENRIQUES, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 – Microscopia eletrônica de varredura de baixo poder  

mostrando imagem da arquitetura de um osso osteoporótico. 

FONTE: http://www.brsoc.org.uk  

Figura 05 – Detalhe de um elemento do osso trabecular corroído 

por osteoclastos. Note descaroçamento extenso e fragilidade do 

osso. 

FONTE: http://www.brsoc.org.uk/  
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O número de indivíduos com osteoporose depende do modo que a doença é 

definida. Um comitê da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1994, sugeriu as 

definições contidas no quadro 1: 

 

 Quadro 01 – Definição da osteoporose de acordo com os critérios da Organização Mundial 

 de Saúde,1994. 

NORMAL 

Valor para a densidade mineral (DMO) óssea superior a 1 desvio-padrão (DP) abaixo do 

esperado para jovens saudáveis. 

BAIXA MASSA ÓSSEA (OSTEOPENIA) 

Valor da DMO entre 2,5 desvios-padrão e 1 DP abaixo do esperado para jovens 

saudáveis. 

OSTEOPOROSE 

Valor da DMO maior que 2 DP abaixo do esperado para jovens saudáveis. 

 OSTEOPOROSE ESTABELECIDA 

Valor da DMO maior que 2 DP abaixo do esperado para jovens saudáveis e pelo menos 

uma fratura por fragilidade óssea. 

 

 

 

2.1 PICO DE MASSA ÓSSEA 

 

A massa óssea, principal determinante do risco de fraturas em qualquer época da 

vida, é o resultado do equilíbrio entre a quantidade máxima de tecido ósseo 

alcançada durante a vida (pico de massa óssea) e a perda óssea associada a 

eventos fisiológicos ou patológicos. O pico de massa óssea assume fundamental 

importância na determinação do risco de fraturas, sendo vinculado e influenciado por 

diversos fatores ambientais e genéticos. O reconhecimento desses fatores traz a 

possibilidade de intervenção precoce com o intuito de prevenir o aparecimento da 

osteoporose (SZEJNFELD, 2000). 

 

O principal determinante do pico de massa óssea é sabidamente o fator 

genético/hereditário. Entretanto, vários outros fatores têm sido correlacionados com 

o ganho de massa óssea na adolescência, estando implicados a aquisição do pico 

de massa óssea. Fatores nutricionais, endócrinos (esteróides sexuais, calcitriol, IGF-

1, etc.), mecânicos (atividade física, peso corpóreo) e outros determinantes externos 
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atuam de forma independente sobre a aquisição do pico de massa óssea 

(SZEJNFELD, 2000). 

 

Falhas para alcançar o pico de massa óssea predispõem o indivíduo a fraturas mais 

tarde na vida, como ocorrência de perdas ósseas relacionadas à idade. Diferenças 

determinadas no pico de massa óssea podem explicar em parte as diferenças raciais 

e de sexo na incidência de osteoporose (MORITZ, 2001). 
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3 OSTEOPOROSE E DOENÇA PERIODONTAL 

 

 

Os maxilares fazem parte do esqueleto e como tais estão suscetíveis às mudanças 

que ocorrem nos mesmos com o passar dos anos. Enquanto que a precisa etiologia 

da osteoporose é relativamente desconhecida, existem fatores que são contribuintes 

para aumentar o risco de desenvolver esta doença metabólica. Eles abrangem 

fatores hereditários, comportamentais e medicamentosos (Quadro 02) (MORITZ, 

2001; SZEJNFELD, 2000). 

 

Quadro 02 – Fatores de risco para a osteoporose 

HEREDITÁRIOS/GENÉTICOS E MEDICINAIS FATORES COMPORTAMENTAIS 

 

• Atividade física 

                          exercício excessivo ou 

inadequado 

                          sedentarismo 

• Condições nutricionais 

                          baixa ingestão de cálcio 

                          inadequada vitamina D 

                          consumo alto de proteína 

                          alta ingestão de cafeína 

• Estilo de vida 

                          tabagismo 

                          alcoolismo 

 

 

MEDICAÇÕES 

• Sexo/etnia 

                          feminino 

                          ancestrais caucasianos ou 

asiáticos 

• Estrutura corpórea 

                          constituição corpórea pequena 

                          baixa estatura,  baixo peso 

• Considerações ginecológicas 

                           sem filhos 

                           menopausa precoce 

                          menopausa induzida por 

cirurgia 

                          amenorréia em atletas (baixa 

                          gordura corpórea) 

• História familiar 

                          história de osteoporose 

                          fratura de quadril/escoliose 

• Condições médicas 

                          artrite reumatóide 

                          escoliose 

                          tiróide ou doença do fígado 

                          anorexia nervosa/bulimia 

                          alcoolismo 

• Terapia de reposição tiroidiana 

excessiva 

• Uso de corticóide além de 3-6 meses 

 

 
FONTE: MORITZ, 2001 (p.26); SZEJNFELD, 2000 (p.90) 
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A osteoporose é uma doença óssea crônica e progressiva que afeta quase todo o 

esqueleto. Esta enfermidade é prevenível e tratável, mas porque não há sinais de 

advertência a menos que uma fratura aconteça relativamente poucas pessoas são 

clinicamente diagnosticadas a tempo de uma terapia efetiva ser administrada 

durante a fase inicial (MORITZ, 2001). 

 

A doença periodontal é definida como uma doença inflamatória dos tecidos de 

suporte dos dentes, causada por microorganismos específicos, resultando em uma 

destruição progressiva do ligamento periodontal e osso alveolar, com formação de 

bolsa, retração, ou ambas (CARRANZA, 2007). Osteoporose e doença periodontal 

são doenças multifatoriais, crônicas e ambas dividem fatores de risco comuns como: 

fatores genéticos, dieta, fatores meio ambientais e fatores sistêmicos (Quadro 03) 

(MORITZ, 2001; AMAR E HAN, 2003). 

 

 

      Quadro 03 - Fatores de risco para osteoporose e doença periodontal 

FATORES DE RISCO OSTEOPOROSE DOENÇA PERIODONTAL 

Hereditariedade/ 

Genéticos 

Sexo feminino, Idade 

Raça caucasiana ou asiática 

História familiar 

Menopausa 

Pequena constituição 

corpórea 

Sublimiar pico de massa 

óssea 

Idade 

Raça 

Histórico familiar 

IL1 polimorfismo 

Menopausa 

Fatores dietéticos 

Baixa ingestão de cálcio 

Baixa ingestão de Vit D 

Alta ingestão de cafeína, 

proteína, sal e fosfatos 

Baixa ingestão de cálcio 

Baixa ingestão de Vit C., E., 

A. 

 

Meio ambiental 

Meio ambiental 

Tabagismo, Alcoolismo 

Inatividade física 

Tabagismo 

Alcoolismo 

Stress 

Desordens médicas 

Desordens médicas 

Diabetes Mellitus 

Mudanças hormonais 

Diabetes Mellitus 

Osteoporose 

Mudanças hormonais 

   

      FONTE: MORITZ, 2001 (p.27) 
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A doença periodontal tem como fator etiológico primário a placa bacteriana que se 

aloja ao redor da coroa dos dentes próximo ao tecido gengival. Algumas formas de 

doença periodontal afetam 75% da população. A sua forma severa afeta 14% de 

adultos de todas as idades e 30% de adultos idosos. A infecção é causada por 

bactérias subgengivais, incluindo Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, 

Bacteroydes forsythus, Actimobacillus actinomicetemcomitans. O resultado da 

infecção por estes agentes bacterianos é a perda de inserção dos tecidos de suporte 

dos dentes e reabsorção do osso alveolar, o qual eventualmente pode levar ao 

afrouxamento dos dentes e por fim ao edentulismo em adultos (Fig. 02). Estes 

fatores em troca resultam em subseqüente reabsorção do rebordo residual e mais 

adiante perda do tecido ósseo oral (MORITZ, 2001). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As doenças periodontais são a causa primária de perdas dentárias, principalmente 

em idosos. A doença periodontal e a osteoporose afetam milhões de pessoas no 

mundo. Ambas as doenças levam a uma quantidade significativa de morbidade, 

mortalidade e custos. Na doença periodontal crônica, a infecção é iniciada por uma 

microflora Gram negativa que estimula a resposta inflamatória do hospedeiro, 

resultando em destruição progressiva do tecido conjuntivo (ligamento periodontal, 

cemento e osso), que suporta o dente, conduzindo esta perda da inserção 

periodontal à mobilidade dentária. Enquanto a doença periodontal é uma doença 

Figura 06 – Evolução da doença periodontal.  

FONTE: http://www.carpanez.com.br 
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local, a osteoporose é uma doença sistêmica. A perda óssea é um achado comum 

entre elas, sendo influenciada por fatores locais e sistêmicos, além de terem alguns 

fatores de risco em comum. Há uma plausibilidade biológica que, pelo menos em 

parte, a destruição do periodonto é afetada pela perda óssea sistêmica 

(HENRIQUES, 2005; VON WOWERN et al., 1994; PAYNE et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes que chegam ao consultório dentário, apresentando fatores de risco para 

osteoporose, perda alveolar e também sofrem de doença periodontal avançada, 

devem ser cuidadosamente instruídos e monitorados e, quando necessário, devem 

ser enviados aos médicos para uma avaliação criteriosa (MORITZ, 2001). 

 

Muitos progressos têm sido feitos na compreensão da relação entre doença 

periodontal e saúde sistêmica. Há muito tempo, pensava-se que a periodontite era 

uma conseqüência do envelhecimento.  Contudo, aprendeu-se que com o passar 

dos anos nem todas as pessoas são de igual risco a desenvolver periodontite. Agora 

está sendo reconhecido no mundo todo que certas doenças sistêmicas, tais como 

osteoporose ou diabetes, podem aumentar o risco para doença periodontal 

(GARCIA, 2001). 

Figura 07 – Perda óssea 

associada à doença periodontal. 

FONTE: www.colgate.com.br 
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Embora, a patogênese da doença periodontal e osteoporose sejam diferentes, elas 

têm muitos fatores de risco comum, ou seja, o aumento da prevalência com a idade, 

o fumo e certas doenças ou medicamentos que podem interferir com a cicatrização. 

A osteoporose, por outro lado, aumenta o risco para doença periodontal e tem sido 

hipotetizado que esta enfermidade pode ocasionar uma diminuição da densidade do 

osso alveolar, tornando-o mais susceptível à reabsorção pelo efeito ou de coexistir 

ou subseqüente inflamação ou infecção periodontal. Ainda que a osteoporose não 

inicie a doença periodontal, ela pode afetar o curso da doença, pela redução da 

densidade mineral óssea e massa do trabeculado ósseo oral (MORITZ, 2001; 

MOHAMMAD et al., 2003). 

 

 

3.1 PERDA DENTÁRIA E OSTEOPOROSE  

 

A contribuição da osteoporose sistêmica na perda de dentes é de difícil 

demonstração, porque os dentes podem ser perdidos de outras formas que não seja 

a perda direta do osso de suporte, problemas endodônticos, trauma, fraturas, e 

problemas protéticos, que somente seriam elucidadas com um minucioso histórico 

dental das reais causas destas perdas dentárias (NUNES, 2002; HENRIQUES, 

2005). 

 

Osteoporose ou deteriorização do osso é mais prevalente em mulheres idosas e é 

considerada uma doença silenciosa, pois progride a estágios avançados sem 

sintomas óbvios e é notada geralmente, quando os dentes tornam-se soltos. Muitas 

pessoas esquecem que os dentes também estão nos ossos (MORITZ, 2001). 

 

Os elementos dentais estão nos maxilares e o esqueleto estando com osteoporose, 

estes maxilares irão desgastar ou reabsorver. É a perda dos dentes que faz com que 

os maxilares comecem a perder sua forma. Um osso maxilar desgastado, torna-o 

mais difícil de reter implantes ou de fixar apropriadamente uma dentadura, porque as 

próteses terão menos osso para apoiar-se. Dentaduras soltas podem ocasionar 

ferimentos, dor na boca e perda das funções orais, tais como: inabilidade de comer, 

falar e mesmo beijar apropriadamente (MORITZ, 2001; TAGUCHI et al., 1995). 
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A idade está associada com perda de massa óssea e aumento do risco à perda 

óssea oral e sistêmica. Contudo, pode haver fratura óssea principalmente na 

espinha e quadril com características e curvatura espinhal e perda de altura 

freqüentemente encontrada em mulheres osteoporótica pós-menopausa. Na boca 

pode ocorrer a perda dos dentes e reabsorção do rebordo ósseo (JEFFCOAT, 1993; 

TAGUCHI et al., 1995). 

 

A perda dentária na região posterior pode estar associada com a diminuição do nível 

ósseo e da densidade mineral óssea alveolar, e esta última com a diminuição da 

densidade mineral óssea da vértebra lombar, havendo relação positiva entre a 

diminuição da massa óssea mandibular e os dentes perdidos (LOPES, 2006). 

 

 

3.2 PERDA ÓSSEA ORAL E OSTEOPOROSE  

 

A perda óssea na cavidade oral pode se dar por muitos fatores e dentre eles 

incluem-se as infecções, alterações locais ou sistêmicas na resposta do hospedeiro 

e causas multifatoriais (JEFFCOAT, 1993). 

 

A perda óssea é um fator de risco comum à doença periodontal e tanto a doença 

periodontal como a osteoporose começam a mostrar seus efeitos após 35 anos de 

idade. Além disso, tem sido sugerido que fatores sistêmicos responsáveis pela 

osteoporose podem interagir com fatores locais (doença periodontal) aumentando o 

padrão de perda óssea alveolar. Um fator que tem sido relacionado com esta 

interação é o efeito da alteração dos níveis de estrógeno relacionado com o 

aumento da reabsorção óssea alveolar (CESCHIN, 2006). 

 

A perda óssea oral é a maior causa de morbidade na população idosa. A perda dos 

dentes, contudo, não é a única conseqüência da perda óssea. O paciente também 

pode estar em alto risco de ter reabsorção do rebordo residual, a qual pode dificultar 

o uso de dentaduras (Fig 08). Sem dúvida, a perda óssea oral e sistêmica 

representam uma morbidez significante em pacientes idosos, especialmente em 

mulheres pós-menopausa (MORITZ, 2001; TAGUCHI et al., 1999). 
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Há um interesse muito grande nos estudos do relacionamento entre osteoporose 

sistêmica, perda óssea oral, perda dentária e os fatores de risco para estas 

condições, pela severidade da perda óssea alveolar ir aumentando com a idade. 

(JEFFCOAT, 1998; FALONI, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08 – Perda da dimensão vertical causada por perda óssea oral. 

FONTE: http://www.carpanez.com.br 
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4 DENSIDADE MINERAL ÓSSEA MANDIBULAR 

 

 

 A destruição dos tecidos periodontais observada na doença periodontal é aceita 

como sendo mediada por citocinas pró-inflamatórias, liberadas pelos tecidos locais e 

por células imunes, em resposta às bactérias da placa dental e de seus produtos e 

metabólitos. Estas citocinas têm o potencial de estimular a reabsorção óssea em um 

hospedeiro deficitário, o que pode ser pronunciado em indivíduos com baixa 

densidade mineral óssea, conduzindo à maior perda dentária e indicando que a 

pobre qualidade do osso pode ser um fator de risco para doença periodontal 

(HENRIQUES, 2005). 

 

Fatores genéticos também podem participar na determinação da resposta do 

hospedeiro à infecção periodontal. Em particular, certos polimorfismos do gene que 

regula a interleucina-1, que é um importante mediador da inflamação e da destruição 

óssea no periodonto. Estudos têm identificado o gene receptor para vitamina D, com 

possível polimorfismo influenciando a baixa densidade mineral óssea, e alguns 

outros estudos relacionam o gene receptor para vitamina D com a progressão da 

doença periodontal e com a perda dentária (HENRIQUES, 2005). 

 

Sugere-se que a densidade mineral dos ossos maxilares esteja associada à 

densidade mineral óssea total. É provável que a perda dentária e a progressão da 

doença periodontal sejam mais significantes na presença da osteopenia e da 

ostoeporose, conduzindo assim à maior necessidade de acesso aos cuidados 

dentais e à terapia periodontal, objetivando reter a dentição comprometida 

(HENRIQUES, 2005). 

 

A grande variabilidade de densidade dentro da mandíbula pode ser devido que a 

localização das trabéculas dentro da mandíbula varia dependendo da distribuição de 

carga mastigatória nas diferentes zonas. Esta falta de correlação entre a densidade 

óssea vertebral e mandibular pode supor que a mandíbula não reflete as 

características do esqueleto como um todo. (MORITZ, 2001). 
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Há vários métodos e tipos de equipamentos que mensuram a densidade óssea. 

Todos eles são indolores, não invasivos e diagnosticam a osteoporose com baixa 

exposição à radiação. Sempre o método a ser utilizado depende das necessidades 

da comunidade (HENRIQUES, 2005). 

 

A densitometria óssea é a técnica mais utilizada atualmente para a avaliação da 

densidade mineral óssea. É importante que se faça o diagnóstico precoce da perda 

da massa óssea antes da ocorrência da osteoporose, evitando com isto suas 

conseqüências futuras (HENRIQUES, 2005). 
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5 FATORES DE RISCO PARA OSTEOPOROSE E DOENÇA 

PERIODONTAL 

 

 

A osteoporose e a doença periodontal representam duas doenças de alta 

prevalência em idades avançadas. Um dos fatores de risco em comum é a 

menopausa. 

 

 

5.1 MENOPAUSA  

 

Estima-se que a expectativa de vida da mulher brasileira será de 84,5 anos em 2050 

(IBGE, 2004). Como poderão passar um terço de suas vidas após a menopausa é 

importante que neste período vivam com o máximo de saúde, Sendo assim, os 

estudos relacionados á pós-menopausa são relevantes. (HENRIQUES, 2005). 

 

Com o avanço da idade, ocorrem diversas alterações no equilíbrio hormonal 

sistêmico, principalmente em mulheres no período pós-menopausa, quando a 

produção do hormônio estrógeno diminui ou cai praticamente à zero (HENRIQUES, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

Figura 09 – Alteração física e postural decorrente da osteoporose em mulheres, com o 

avanço da idade. 

FONTE: http://www.servier.com/ 
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Menopausa é a interrupção da menstruação, resultante do término da atividade 

folicular ovariana. O intervalo de um a dois anos antes da menopausa, onde as 

irregularidades menstruais são mais comuns, até um ano após, quando ainda pode 

ocorrer um novo fluxo, é chamado de perimenopausa. A menopausa é um evento 

fisiológico, ocorrendo ao redor dos 50 anos, e que resulta em mudanças hormonais 

irreversíveis e das funções reprodutoras (PALLOS, 2006). Segundo a Sociedade 

Americana de Medicina Reprodutiva, o período de transição para a menopausa 

inicia-se a partir dos 40 anos e é caracterizado pelo aumento de pelo menos uma 

semana entre os ciclos menstruais (AMERICAN SOCIETY FOR REPRODUCTIVE 

MEDICINE, 2001). 

 

Nesta fase, ocorre uma diminuição progressiva dos folículos, aumentando os ciclos 

ovulatórios e diminuindo a esteroidogênese ovariana. Em conseqüência da 

diminuição da produção de estrógeno, há uma redução na estimulação das células 

que contêm receptores específicos, não só nos órgãos estrógeno-dependentes, mas 

também na parede das artérias e nos fibroblastos. Assim, pode-se observar os 

sintomas característicos desta fase da vida, que geralmente são divididos em 

manifestações precoces como fogacho, sudorose, depressão, ansiedade, 

irritabilidade, perda da concentração, da memória e da libido, e manifestações 

tardias como atrofias urogenitais, pele seca, coronariopatia e osteoporose 

(AMERICAN SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE, 2001). 

 

No período da pós-menopausa também podem ocorrer algumas manifestações 

como desconforto na cavidade bucal, dor, sensação de ardor, secura, alterações 

gustativas e perda óssea alveolar decorrente da osteoporose. A patogênese destes 

sintomas tem sido atribuída a vários fatores, tais como geriátricos, hormonais e 

psicossomáticos, mas os mecanismos que envolvem o início dos sintomas 

permanecem desconhecidos. Alguns autores citam que muitas das doenças bucais 

têm relação com as alterações hormonais que afetam os tecidos orais 

(HENRIQUES, 2005; MAFETANO, 2007). 

 

Estudos recentes sugerem que a permanência de um menor número de dentes na 

cavidade bucal pode estar associada com a baixa densidade mineral óssea em 

mulheres na pós-menopausa. A deficiência estrogênica após a menopausa é 
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considerada como uma possível causa que relaciona a perda de dentes à baixa 

densidade óssea em mulheres. O uso em longo prazo da terapia hormonal (definida 

como dez anos ou mais) mostrou um acréscimo na permanência de três dentes a 

mais nas usuárias, em relação às não usuárias. A perda dentária é também 

associada com a diminuição na saúde sistêmica dos idosos. É geralmente aceito 

que as mulheres perdem significante quantidade de osso após a menopausa, bem 

como perdem mais dentes após os 50 anos de idade (HENRIQUES, 2005). 

 

Os processos alveolares da maxila e mandíbula fornecem a estrutura óssea para o 

suporte dos dentes. As mudanças osteoporóticas nestes ossos podem afetar 

diretamente a retenção e estabilidade dentária, sugerindo assim que a gravidade da 

osteopenia e da osteoporose está relacionada à perda de altura da crista óssea 

alveolar e à perda dentária em mulheres na pós-menopausa (HENRIQUES, 2005; 

MAFETANO, 2007). 

 

O estrógeno é um hormônio esteróide que inibe a reabsorção óssea. A deficiência 

dos níveis de estrógeno durante a fase de menopausa acarretam uma mudança na 

regulação das células constituintes do metabolismo ósseo, resultando em um 

acréscimo de osteoclastos conseqüentemente um decréscimo de formação de novo 

osso, uma mudança na arquitetura óssea (MAFETANO, 2007; FALONI, 2007). 
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Diante da deficiência estrogênica, ocorre aumento na formação de osteoclastos, 

bem como aumento no tempo de sobrevivência dessas células, o que leva ao 

aumento do número e da atividade reabsortiva dos osteoclastos. Ainda a síntese de 

matriz óssea pelos osteoblastos é diminuída. Desse modo, esses eventos culminam 

no desequilíbrio da remodelação óssea, havendo maior reabsorção em relação à 

neoformação óssea, o que determina a ocorrência de osteoporose (FALONI, 2007). 
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Figura 10 – Atuação do estrógeno no tecido ósseo. 

FONTE: http://www.servier.com/ 
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Considerando-se que a homeostase dos ossos maxilares, a do processo e a do osso 

alveolar têm fundamental relevância para a saúde bucal, bem como para o êxito de 

tratamentos odontológicos, é importante que o cirurgião-dentista conheça e 

compreenda os mecanismos celulares e moleculares de ação do estrógeno no osso 

(FALONI, 2007). 

 

O reconhecido benefício da terapia de reposição de estrogênio (TRE) em 

osteoporose pós-menopausa, estimulou o estudo concernente aos efeitos desta 

reposição hormonal sobre perda dentária e necessidade de uso de dentaduras em 

mulheres idosas (MORITZ, 2001). 
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Figura 11 – Equilíbrio entre perda e ganho ósseo em adultos saudáveis. 

FONTE: http://www.servier.com/ 

Figura 12 – Desequilíbrio entre perda e ganho ósseo na osteoporose da 

pós-menopausa. 

FONTE: http://www.servier.com/ 
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6 ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE 

 

 

Alguns sinais da osteoporose podem ser detectados na região de atuação do 

cirurgião-dentista. Dentre esses sinais podem ser citados: diminuição da densidade 

mineral óssea da mandíbula e do côndilo, redução da espessura do córtex 

mandibular, severa reabsorção do rebordo residual, extensa reabsorção óssea 

alveolar pós-exodontia, redução do número de trabéculas ósseas e 

conseqüentemente do volume ósseo na região interradicular, além de aumento do 

número de dentes perdidos. Por meio de radiografias panorâmicas convencionais, é 

possível detectar alguns desses sinais. Desse modo, considerando-se que a 

osteoporose é uma doença “silenciosa”, em que a perda óssea ocorre sem 

apresentar sintomas, o cirurgião-dentista exerce importante papel no seu 

diagnóstico. Ao observar sinais compatíveis com essa patologia, o profissional pode 

realizar um diagnóstico prévio da doença e encaminhar o paciente à realização de 

exames para o diagnóstico conclusivo e o tratamento adequado. Dessa maneira, o 

cirurgião-dentista pode contribuir para o diagnóstico, o prognóstico, bem como para 

a prevenção das complicações decorrentes da osteoporose (FALONI , 2007). 

 

Ainda no contexto odontológico, é importante ressaltar que a homeostase dos ossos 

maxilares, além de prevenir a perda dental, pode contribuir para o êxito de diversos 

tratamentos odontológicos como: o periodontal, o ortodôntico, o tratamento com 

implantes osseointegráveis, os tratamentos cirúrgicos e os tratamentos envolvendo a 

articulação temporomandibular (ATM) (FALONI , 2007). 

 

Os estudos envolvendo osteoporose e tratamentos odontológicos ainda não são 

conclusivos e, em alguns casos, apresentam dados controversos. A osteoporose, 

por si só, parece não contra-indicar por completo a realização de tratamentos 

odontológicos envolvendo os ossos maxilares, visto que, nessas estruturas, os 

efeitos da osteoporose são menores que em outros ossos. Porém, em casos de 

processos inflamatórios instalados, a deficiência estrogênica pode potencializar a 

perda óssea. Além disso, em mulheres que não fazem reposição hormonal pós-

menopausa, observa-se que ocorre maior perda óssea condilar e que o movimento 
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dentário ortodôntico leva à perda óssea. Esses fatores reforçam a importância da 

manutenção da homeostase dos ossos maxilares para o sucesso de tratamentos 

odontológicos. Portanto, é muito importante que o cirurgião-dentista tenha 

conhecimento das condições sistêmicas apresentadas por seus pacientes para que 

possa atuar de forma consciente na cavidade bucal dos mesmos e obter êxito em 

seus trabalhos. Estudos a longo prazo, com avaliação de tratamentos odontológicos 

em pacientes que apresentam osteoporose, devem ser conduzidos para esclarecer 

questões ainda controversas e fornecer dados mais conclusivos a esse respeito 

(FALONI , 2007). 
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7 OBJETIVOS 

 

 

7.1 GERAL 

Investigar a relação da osteoporose com a doença periodontal. 

 

 

7.2 ESPECÍFICOS 

a) Revisar a literatura sobre osteoporose relacionada com a doença periodontal, 

perda dental e perda óssea oral e a relação entre ambas; 

 

b) Verificar quais as variáveis que interferem no desenvolvimento da osteoporose e 

perda dentária; 

 

c) Sugerir a possibilidade do cirurgião-dentista incluir o diagnóstico de osteoporose 

em seus exames odontológicos; 
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8 DISCUSSÃO 
 
 

A osteoporose é definida como uma doença sistêmica que envolve perda de massa 

óssea, resultante de um desequilíbrio entre reabsorção e formação óssea 

(CONSENSUS DEVELOPMENT CONFERENCE, 1993; HENRIQUES, 2005). 

 
Apesar desta limitação da literatura, a osteoporose é uma doença “silenciosa”, em 

que a perda óssea ocorre sem apresentar sintomas, assim, o cirurgião-dentista 

exerce importante papel no seu diagnóstico. Ao observar sinais compatíveis com 

essa patologia, o profissional pode realizar um diagnóstico prévio da doença e 

encaminhar o paciente à realização de exames para o diagnóstico conclusivo e o 

tratamento adequado. Dessa maneira, o cirurgião-dentista pode contribuir para o 

diagnóstico, o prognóstico, bem como para a prevenção das complicações 

decorrentes da osteoporose (FALONI , 2007). 

 
Funcionalmente, o osso osteoporótico é caracterizado por grande fragilidade e com 

aumentada propensão á fratura. É a mais comum desordem metabólica do osso no 

mundo. Como tal, constitui um grande problema de saúde pública. Devido à 

extensão da doença, muito tem sido questionado sua possível relação com a doença 

periodontal (HENRIQUES, 2005). 

 

Sobre as células envolvidas neste processo, pode-se ressaltar que  como as 

características das células primitivas até o início da diferenciação em células 

especializadas (osteoblastos, condrócitos, etc.) são muito semelhantes, torna-se 

difícil na identificação das primeiras células osteoprogenitoras (JUNQUEIRA, 2004). 

 
Embora esteja bem estabelecido que os osteoclastos se originam de células de 

células hematopoiéticas pluripotentes, a linhagem ao longo da qual a célula 

progenitora e precursora se diferencia em osteoclasto multinucleado maduro ao foi 

ainda definida (SZEJNFELD, 2000). 

 
A comunicação celular que ocorre entre os osteoclastos, responsáveis pela 

reabsorção, e os osteoblastos, responsáveis pela formação óssea, é conhecida 
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como acoplamento. Embora esse processo não seja ainda bem conhecido, sabe-se 

que qualquer desequilibro entre a formação e a reabsorção óssea provoca o 

aparecimento de doenças (SZEJNFELD, 2000). 

 
De um modo geral, acredita-se que o osteoclasto pertença a um ramo mielóide da 

família de células hematopoiéticas. Contudo, se os pré-osteoclastos e os 

osteoclastos se originam a partir de monócitos em uma fase mais tardia, ou se a 

diferenciação em osteoclastos e monócitos ocorre em um estágio mais precoce, 

ainda não está bem esclarecido (SZEJNFELD, 2000). 

 
Sobre as extensões citoplasmáticas dos osteocitos, elas representam meios de 

comunicação entre os osteócitos e as células formadoras de osteoblastos.  A 

hipótese mais provável é que os osteócitos regulem a liberação mineral, sem 

reabsorver a matriz (SZEJNFELD, 2000). 

 
Há um interesse muito grande nos estudos do relacionamento entre osteoporose 

sistêmica, perda óssea oral, perda dentária e os fatores de risco para estas 

condições, pela severidade da perda óssea alveolar ir aumentando com a idade. 

(JEFFCOAT, 1998; FALONI, 2007). 

 
A doença periodontal e a osteoporose afetam milhões de pessoas no mundo. Ambas 

as doenças levam a uma quantidade significativa de morbidade, mortalidade e 

custos. Na doença periodontal crônica, a infecção é iniciada por uma microflora 

Gram negativa que estimula a resposta inflamatória do hospedeiro, resultando em 

destruição progressiva do tecido conjuntivo (ligamento periodontal, cemento e osso), 

que suporta o dente, conduzindo esta perda da inserção periodontal à mobilidade 

dentária. Enquanto a doença periodontal é uma doença local, a osteoporose é uma 

doença sistêmica. A perda óssea é um achado comum entre elas, sendo 

influenciada por fatores locais e sistêmicos, além de terem alguns fatores de risco 

em comum. Há uma plausibilidade biológica que, pelo menos em parte, a destruição 

do periodonto é afetada pela perda óssea sistêmica (HENRIQUES, 2005). 

 
A perda óssea é um fator de risco comum à doença periodontal e tanto a doença 

periodontal como a osteoporose começam a mostrar seus efeitos após 35 anos de 

idade. Além disso, tem sido sugerido que fatores sistêmicos responsáveis pela 
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osteoporose podem interagir com fatores locais (doença periodontal) aumentando o 

padrão de perda óssea alveolar. Um fator que tem sido relacionado com esta 

interação é o efeito da alteração dos níveis de estrógeno relacionado com o 

aumento da reabsorção óssea alveolar (CESCHIN, 2006). 

 
Pacientes que chegam ao consultório dentário, apresentando fatores de risco para 

osteoporose, perda alveolar e também sofrem de doença periodontal avançada, 

devem ser cuidadosamente instruídos e monitorados e, quando necessário, devem 

ser enviados aos médicos para uma avaliação criteriosa (MORITZ, 2001). 

 
Em um estudo, relatou-se que mulheres com osteoporose têm significativamente 

maior perda de inserção clínica periodontal, comparadas às não osteoporóticas 

(VON WOWERN et al., 1994). 

 
Tanto a osteoporose quanto a doença periodontal apresentam comprometimento do 

metabolismo ósseo. Por tal razão, sugere-se uma correlação entre estas duas 

patologias. Entretanto, a interpretação da literatura é complicada pela variedade de 

métodos usados para verificar-se a osteoporose, a massa óssea oral e a doença 

periodontal (MORITZ, 2001). 

 
Osteoporose e doença periodontal são doenças multifatoriais, crônicas e ambas 

dividem fatores de risco comuns como: fatores genéticos, dieta, fatores meio 

ambientais e fatores sistêmicos (MORITZ, 2001). 

 
Em estudo longitudinal de dois anos, foi observado associação entre osteopenia e 

osteoporose, com a perda de inserção clínica em mulheres na pós-menopausa com 

história de periodontite (PAYNE et al., 1999). Esta observação corrobora a afirmação 

de que o decréscimo da densidade mineral óssea na pós-menopausa associou-se 

ao aumento da perda de inserção clínica periodontal e com a maior perda dentária 

(6,8 dentes no grupo normal; 10,5 no grupo com osteopenia e 16,5 no grupo 

osteoporótico) (MOHAMMAD et al.2003). 

 
A correlação entre perda dentária e alta prevalência de fratura na coluna lombar foi 

relatada em um estudo de corte transversal em 64 mulheres japonesas de 50 a 70 

anos de idade (TAGUCHI et al., 1995). Em outro estudo, os autores constataram a 

relação positiva entre perda de dentes posteriores e densidade mineral óssea na 
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coluna, o mesmo não ocorrendo em relação aos dentes anteriores (TAGUCHI et al., 

1999). 

 
Estudos recentes sugerem que a permanência de um menor número de dentes na 

cavidade bucal pode estar associada com a baixa densidade mineral óssea em 

mulheres na pós-menopausa. A deficiência estrogênica após a menopausa é 

considerada como uma possível causa que relaciona a perda de dentes à baixa 

densidade óssea em mulheres. O uso em longo prazo da terapia hormonal (definida 

como dez anos ou mais) mostrou um acréscimo na permanência de três dentes a 

mais nas usuárias, em relação às não usuárias. A perda dentária é também 

associada com a diminuição na saúde sistêmica dos idosos. É geralmente aceito 

que as mulheres perdem significante quantidade de osso após a menopausa, bem 

como perdem mais dentes após os 50 anos de idade (HENRIQUES, 2005). 

 
Muitos progressos têm sido feitos na compreensão da relação entre doença 

periodontal e saúde sistêmica. Há muito tempo, pensava-se que a periodontite era 

uma conseqüência do envelhecimento.  Contudo, aprendeu-se que com o passar 

dos anos nem todas as pessoas são de igual risco a desenvolver periodontite. Agora 

está sendo reconhecido no mundo todo que certas doenças sistêmicas, tais como 

osteoporose ou diabetes, podem aumentar o risco para doença periodontal 

(GARCIA, 2001). 

 
O reconhecido benefício da terapia de reposição de estrogênio (TRE) em 

osteoporose pós-menopausa, estimulou o estudo concernente aos efeitos desta 

reposição hormonal sobre perda dentária e necessidade de uso de dentaduras em 

mulheres idosas (MORITZ, 2001).  

 
Os estudos envolvendo osteoporose e tratamentos odontológicos ainda não são 

conclusivos e, em alguns casos, apresentam dados controversos. A osteoporose, 

por si só, parece não contra-indicar por completo a realização de tratamentos 

odontológicos envolvendo os ossos maxilares, visto que, nessas estruturas, os 

efeitos da osteoporose são menores que em outros ossos. Porém, em casos de 

processos inflamatórios instalados, a deficiência estrogênica pode potencializar a 

perda óssea. Além disso, em mulheres que não fazem reposição hormonal pós-

menopausa, observa-se que ocorre maior perda óssea condilar e que o movimento 
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dentário ortodôntico leva à perda óssea. Esses fatores reforçam a importância da 

manutenção da homeostase dos ossos maxilares para o sucesso de tratamentos 

odontológicos. Portanto, é muito importante que o cirurgião-dentista tenha 

conhecimento das condições sistêmicas apresentadas por seus pacientes para que 

possa atuar de forma consciente na cavidade bucal dos mesmos e obter êxito em 

seus trabalhos. Estudos a longo prazo, com avaliação de tratamentos odontológicos 

em pacientes que apresentam osteoporose, devem ser conduzidos para esclarecer 

questões ainda controversas e fornecer dados mais conclusivos a esse respeito 

(FALONI , 2007). 

 
A revisão da literatura sobre a correlação entre estas desordens é limitada e aponta 

a necessidade de estudos adicionais. O melhor entendimento desta relação pode 

ajudar os provedores da saúde, em seus esforços para detectar e prevenir a 

osteoporose e a doença periodontal.  
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9 CONCLUSÃO 

 

 

A osteoporose não representa o fator etiológico principal da doença periodontal, 

todavia em função da perda de massa óssea observada, pode agir como um fator 

modificador na patogênese da doença periodontal. 

 

Os fatores de risco que contribuem para o estabelecimento da osteoporose também 

podem contribuir para o agravamento da doença periodontal, perda dentária e perda 

óssea maxilar,e são: o avanço da idade, o hábito de fumar, a menopausa e a falta 

de reposição hormonal e uma vida sedentária. 

 

Estudos transversais são inconsistentes, quando analisam a relação entre perda 

dentária e densidade mineral óssea, uma vez que avaliam a perda dentária 

retrospectivamente e também porque tais pesquisas dependem do desenho do 

estudo, do público alvo, do tamanho da amostra, se de ambos os sexos, de fatores 

de risco para ambas as enfermidades, da metodologia utilizada e dos fatores de 

interpretação e comparabilidade dos resultados. Estudos longitudinais são 

necessários a fim de elucidar discrepâncias encontradas, e que apresentem um 

consenso entre os autores quanto ao s métodos utilizados. 

 

Faz-se necessária uma conscientização geral da população a respeito destas 

enfermidades, de como preveni-las e tratá-las, bem como de médicos, cirurgiões-

dentistas, nutricionistas, ou seja, de todos os profissionais de áreas relacionadas à 

saúde para que com a interdisciplinaridade se possa encontrar meios de 

diagnosticar precocemente e prevenir tais moléstias.  
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