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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar o impacto do uso do alendronato nas 
características morfológicas e biológicas do osso mandibular em pacientes no 
período pós menopausa, em tratamento com alendronato. Para isso foram incluídas 
participantes com idade igual ou maior a 45 anos,  sem histórico de doenças 
crônicas debilitantes e desordens osteometabólicas, com exceção à 
osteoporose/osteopenia. As participantes foram incluídas em dois grupos distintos: 
controle (CTL) e  alendronato (ALE).  Previamente às cirurgias de colocação dos 
implantes foram realizadas tomografias computadorizadas  volumétricas, 
densitometria óssea de fêmur e vértebras lombares e coleta de 20 ml de sangue 
venoso para posterior análise dos marcadores biológicos de remodelação óssea. 
Para o preparo do leito receptor do implante foi utilizado uma trefina de 2 mm de 
espessura , onde foi coletado uma amostra de tecido ósseo para avaliação da 
morfologia do tecido ósseo e contagem da quantidade de osteócitos. A avaliação de 
ambos os grupos mostrou uma diferença significante com relação ao diagnóstico 
sistêmico de ambos os grupos.  O Grupo CTL apresentou densidade óssea dentro 
da normalidade para a maioria das participantes (67%), enquanto o grupo ALE  
apresentou diagnóstico de osteoporose em 60% dos casos e osteopenia nos 40% 
restante da amostra. Na análise dos biomarcadores da remodelação óssea o 
alendronato interferiu na diminuição dos níveis séricos da osteocalcina, osteocalcina 
descarboxilada, telopeptídeo terminal C e pró-peptídeo aminoterminal intacto do 
prócolágeno tipo I. A avaliação qualitativa do tecido ósseo para o grupo CTL mostrou 
morfologia intacta, com osso cortical e trabecular bem definidas e presença de 
grande conteúdo celular. Por outro lado, o grupo ALE observou-se um osso com 
aparência vítrea, ausência de linhas cementárias circunscritas e pouco conteúdo 
celular. Presença de um tecido inespecífico em continuidade com o tecido ósseo. 
Frente aos resultados deste estudo pode-se sugerir que a administração via oral do 
alendronato interferiu na remodelação óssea, mostrando-se um osso com baixo 
metabolismo e conteúdo celular, o que poderia influenciar na taxa de sobrevivência e 
de sucesso de reabilitações implantossuportadas em pacientes submetidos a 
administração deste medicamento. 
 
Palavras chave: bifosfonatos; alendronato; morfologia óssea; osteócito; 
biomarcadores. 
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 ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the impact of the use of alendronate on the 
morphological and biological characteristics of the mandibular bone in 
postmenopausal patients undergoing treatment with alendronate. For this purpose, 
participants aged 45 years or older without history of chronic debilitating diseases 
and osteometabolic disorders with the exception of osteoporosis / osteopenia were 
included in the study. Subjects were included in two different groups: control (CTL) 
and alendronate (ALE). Previous to the implant placement, volumetric computed 
tomography scans, bone densitometry of the femur and lumbar vertebrae were 
performed and 20 ml of venous blood were collected for further analysis of the 
biological markers of bone remodeling. For the preparation of the implant bed, a 2 
mm thick trephine was used, and a sample of bone tissue was collected in order to 
assess bone tissue morphology and osteocytes counting. The evaluation of both 
groups showed a significant difference regarding the systemic diagnosis of both 
groups. The CTL presented bone density within the normal range for most 
participants (67%), while the ALE group presented a diagnosis of osteoporosis in 
60% of cases and osteopenia in the remaining 40% of the sample. In the analysis of 
bone remodeling biomarkers, ALE presented a decrease in osteocalcin, 
decarboxylated osteocalcin, C-terminal telopeptide and intact aminoterminal pro-
peptide of type I pro-collagen serum levels. Qualitative evaluation of bone tissue for 
the CTL group showed intact morphology, with cortical and trabecular bone well 
defined and presence of large cellular content. On the other hand, the ALE group 
observed a bone with a vitreous appearance, absence of circumscribed cement lines 
and little cellular content. Presence of non-specific tissue in continuity with bone 
tissue. In view of the results of this study, it can be suggested that oral administration 
of alendronate interfered with bone remodeling, showing a bone with low metabolism 
and cellular content, which could influence the survival and success rate of implant-
supported rehabilitation in patients undergoing administration of this medicine. 
 
Keywords: bisphosphonates; alendronate; bone morphology; osteocyte; biomarkers. 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Bifosfonatos 

 Bifosfonatos são medicamentos que alteram o metabolismo ósseo, 

aumentam a massa óssea e diminuem o risco de fratura, bem como têm uma 

importante função no tratamento de diversas desordens que afetam o tecido ósseo, 

como osteoporose e hipercalcemia associada à disseminação óssea de neoplasias 

malignas – especialmente mieloma múltiplo e câncer metastático para o osso 

(Licata, 2005).  

 O efeito antirreabsortivo dessas medicações é atribuído principalmente à 

sua ação inibitória sobre os osteoclastos. Os bifosfonatos concentram-se nos ossos 

por apresentarem alta afinidade pelos cristais de hidroxiapatita. Durante a 

reabsorção osteoclástica, esses fármacos são fagocitados juntamente com a matriz 

óssea degradada pela ação das proteases e ácidos liberados por essas células. 

Uma vez fagocitados, os bifosfonatos atuam dentro dos osteoclastos prejudicando o 

desempenho de suas funções. Além disso, a presença de bifosfonatos na superfície 

óssea dificulta a adesão e a ancoragem dos osteoclastos no tecido ósseo (Coxon et 

al., 2008).   

 Esses medicamentos são análogos sintéticos do pirofosfato inorgânico 

(PPi) que é um composto naturalmente encontrado no organismo, participa de várias 

reações intracelulares e é um dos produtos resultantes da hidrólise da molécula de 

adenosina trifosfato (ATP). Uma pequena quantidade de PPi está presente no meio 

extracelular no qual essa molécula é considerada um inibidor natural da calcificação 

dos tecidos moles por sua propriedade quelante (Orriss et al., 2016).  

 A molécula de PPi é composta por um átomo de oxigênio ligado a dois 

grupos fosfatos (P-O-P). Nos bifosfonatos, que são análogos sintéticos mais estáveis 

do PPi, o átomo de oxigênio é substituído por um átomo de carbono, que também é 

ligado a dois grupos fosfatos (P-C-P). Duas cadeias laterais (R1 e R2) estão ligadas 

a esse átomo de carbono central. O conjunto P-C-P é muito importante por garantir a 

afinidade da droga pelo tecido ósseo. Essa afinidade é aumentada quando a cadeia 

R1 é composta por um grupo hidroxila – OH. Já a cadeia R2 é responsável pela 

potência da medicação, que é aumentada quando um átomo de nitrogênio é 

acrescentado. Com base nesse aspecto, os bifosfonatos são classificados como 

não-nitrogenados e nitrogenados (Lawson et al., 2010). 
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 Os bifosfonatos não-nitrogenados, também conhecidos como de primeira 

geração, parecem atuar como análogos não hidrolisáveis do PPi. Dessa forma, são 

incorporados na molécula de ATP, o que resulta na formação de nucleotídeos não 

hidrolisáveis. O acúmulo desses metabólitos dentro da célula impede a função 

osteoclástica e promove apoptose. Os bifosfonatos pertencentes a esse grupo, como 

o clodronato e etidronato, possuem menos eficiência farmacológica e menor 

potência em relação aos nitrogenados (Russel, 2011). 

 Os bifosfonatos nitrogenados podem ser classificados como de segunda 

ou terceira geração. Os primeiros são mais potentes que os bifosfonatos não-

nitrogenados e são assim denominados devido ao acréscimo do átomo de nitrogênio 

em sua estrutura. Pamidronato, alendronato e ibandronato são os principais 

representantes desse grupo. Já os de terceira geração apresentam o átomo de 

nitrogênio associado a uma cadeia heterocíclica e são considerados os de maior 

eficiência. O ácido zoledrônico é um exemplo de bifosfonato nitrogenado e é 

considerado um dos mais potentes inibidores da reabsorção óssea (Palmieri et al., 

2013). Eles atuam supostamente através de interferências na via do 

mevalonato/colesterol. A inibição de enzimas dessa via – em especial a farnesil 

pirofosfato sintase (FPP sintase) – impede a formação de compostos que participam 

da prenilação de proteínas que são fundamentais para a sinalização e função 

celular. Assim, há danos (lesão celular) em uma série de processos que são 

regulados por essas proteínas e que são muito importantes para a manutenção da 

atividade e da vitalidade dos osteoclastos, como arranjo da morfologia e do 

citoesqueleto da célula, formação da borda em escova, capacidade de ligação ao 

osso, tráfego de vesículas e apoptose (Russel, 2011). 
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Figura 1. As partículas de alendronato impregnadas no tecido ósseo (em amarelo) 

entram em contato com o osteoclasto durante o processo de reabsorção óssea, 

levando estas células à apoptose (seta). 

 

 

A posologia e o tipo de bifosfonato utilizado variam de acordo com a 

indicação clínica pela qual o medicamento está sendo prescrito. Os bifosfonatos 

podem ser administrados via oral ou intravenosa. A via endovenosa possibilita maior 

biodisponibilidade, uma vez que apenas 1 a 3% do fármaco é absorvido pela via oral 

já que os bifosfonatos tem baixa afinidade por lipídios, o que dificulta sua absorção 

pela membrana das células da mucosa intestinal. Os bifosfonatos são distribuídos 

pelo organismo através do sangue, onde estão ligados à albumina e apresentam 

baixa afinidade por proteínas plasmáticas. O ácido zoledrônico, por exemplo, 

apresenta meia-vida plasmática de apenas uma a duas horas em contraste com sua 

meia-vida após incorporação no tecido ósseo, que pode durar anos. Isso ocorre pela 

alta afinidade que essas drogas possuem pela hidroxiapatita do tecido ósseo, local 

em que são armazenados. Esses medicamentos não são metabolizados pelo fígado 

e são excretados do organismo de forma inalterada na urina através dos rins (Then 

et al., 2012). 

 Por seus mecanismos de ação antirreabsortivos, os bifosfonatos podem 

ser considerados fármacos eficientes para o tratamento de doenças osteolíticas 

Osteoclasto 

Osteoblasto 

Osteoclasto em apoptose 
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(Coleman e Mccloskey, 2011), uma vez que nessas doenças há um desequilíbrio 

entre os processos de formação e reabsorção óssea. Como o processo de 

reabsorção é mais intenso, ocorre a redução da densidade óssea o que aumenta a 

fragilidade do osso e a susceptibilidade à fratura. 

 O benefício da prescrição dessas medicações se deve não apenas por 

sua excelência na manutenção da densidade óssea, mas também pela melhoria da 

qualidade de vida dos pacientes por proporcionar redução do risco de fraturas 

patológicas e possivelmente da dor. Além disso, os bifosfonatos também apresentam 

atividade antitumoral. Esses fármacos parecem alterar o microambiente ósseo 

atenuando o crescimento do tumor e possivelmente induzem o acúmulo de 

metabólitos tóxicos no interior das células malignas em razão de interferências na via 

do mevalonato. A administração dos bifosfonatos está inclusive vinculada com 

melhora da sobrevida de pacientes oncológicos (Lee et al., 2018). 

Porém, apesar dos benefícios apresentados acima, o controle da 

reabsorção óssea culmina na diminuição do processo de remodelação. A alteração 

do turnover ósseo faz com que aconteça o acúmulo de injurias ao tecido ósseo, uma 

vez que a sua renovação passa a ser dificultada, trazendo alguns efeitos adversos 

indesejáveis, principalmente nos ossos maxilares (Fugazzoto et al., 2007). 

 

2. Bifosfonatos na Odontologia 

Quanto à indicação da instalação de implantes em pacientes usuários dos 

bifosfonatos, a literatura ainda apresenta controvérsias.  

A avaliação do efeito do alendronato sobre a osseointegração, mostra um 

aumento na densidade óssea (Giro et al. 2008) e torque de remoção dos implantes 

(Giro et al. 2007, Narai & Nagahata 2003), além da manutenção da área de contato 

osso/implante com padrões semelhantes ao de animais controle (Duarte et al. 2005, 

Narai & Nagahata 2003, Viera-Negron et al. 2008). Há relato onde se encontra taxa 

de sucesso em usuários de bifosfonatos, semelhante àquela observada em 

pacientes que não utilizam tais medicamentos, com resultados positivos em 95% dos 

casos com inserção de implantes (Bell e Bell, 2008). 

Em estudo retrospectivo com mulheres submetidas a implantes dentários, 

usuárias e não usuárias de bifosfonatos pós menopausa, as taxas de sobrevivência 

dos implantes encontradas foram semelhantes, enfatizando a não influência dos 

medicamentos nos resultados verificados nestes grupos (Koka et al., 2010). 
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Além disso, a ingestão oral de baixa dose de drogas antirreabsortivas no 

tratamento da osteoporose, em geral, não compromete uma terapia de implante, ou 

seja, esses pacientes não perderiam mais implantes ou teriam mais complicações 

relacionadas à falhas (não diz respeito, aos procedimentos de enxertia, perda óssea 

marginal, MRONJ e peri-implantite), em comparação à pacientes sem ingestão de 

bifosfonatos (Stavropoulos et al., 2018, Ruocco-Vetucci et al., 2019; Khojasteh et al. 

2019). Assim, sugere-se que pacientes usuários dos bifosfonatos podem ser 

considerados candidatos para as reabilitações implantossuportadas, desde que 

sejam submetidos à terapia de suporte para manutenção da saúde peri-implantar, e 

assim prevenir qualquer intercorrência inflamatória da área, já que os implantes 

apresentam menor adesão nas cintas dos componentes protéticos na região do 

sulco peri-implantar e, portanto, poderiam predispor o paciente ao risco de exposição 

óssea (Marx et al., 2005; AAOMS, 2007).  

Apesar dos achados relatados acima mostrarem uma superioridade dos 

resultados, e alguns estudos não demonstrarem diferença clínicas significantes na 

inserção de implantes em indivíduos fazendo, ou não, uso de alendronato sistêmico, 

a partir de 1995, alguns casos de insucessos de implantes osseointegrados em 

função (Bedogni et al. 2010, Fugazzotto et al. 2007, Stark & Epeker 1995) e de 

ocorrência de osteonecrose dos maxilares após procedimentos invasivos na 

cavidade oral, foram relatados em pacientes fazendo uso de alendronato e outros 

bifosfonatos (Bedogni et al. 2010, Lazarovici et al. 2010, Martin et al. 2010, 

Narongroeknawin et al. 2010, Tarassoff & Csermark 2003).  

Apesar da etiologia da osteonecrose dos maxilares induzida pelo uso de 

bifosfonatos não ter sido totalmente estabelecida, uma das hipóteses levantada diz 

respeito à estagnação da remodelação óssea causada pelo uso do medicamento 

(Allegra et al. 2007, Mashiba et al. 2005), gerando uma deficiência de resposta do 

tecido ósseo frente à injúrias. Essas possíveis alterações corroboram com estudos 

recentes que vem demostrando alterações ósseas relacionadas à inserção de 

implantes em indivíduos sob tratamento com alendronato, e maior incidência da 

ocorrência de falhas tardia de implantes instalados nesses pacientes (Martin et al. 

2010, Lazarovici et al. 2010, López-Cedrún et al. 2013).  

Kasai et al. (2009) em um estudo retrospectivo, avaliaram o sucesso de 

implantes em pacientes em tratamento com bifosfonato oral, e constataram que os 

bifosfonatos orais podem diminuir a taxa de sucesso de implantes osseointegrados, 
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apesar de não ter observado a ocorrência de osteonecrose em nenhum dos casos 

avaliados. Da mesma forma, Griffiths e colaboradores (2012) em um estudo piloto 

também demonstraram um efeito negativo do alendronato administrado 

sistematicamente, uma vez que os pacientes que iniciaram tratamento com 

alendronato juntamente com a instalação dos implantes apresentaram menor 

densidade mineral ósseo ao redor desses implantes após 12 meses de 

acompanhamento. Ainda, Abtahi et al. (2013) recentemente demonstrou, em um 

estudo em ratos, que animais que receberam a instalação de um implante na maxila 

imediatamente após extração dentária, juntamente com a administração de 

alendronato + dexametasona sistêmicos, desenvolveram osteonecrose dos 

maxilares em 100% dos animais, além de apresentar diminuição significativa do 

torque de remoção dos implantes e da porcentagem de tecido ósseo formado ao 

redor dos implantes e nos sítios de exodontias.  

 Achados como estes alertam para a necessidade de um melhor 

conhecimento das características do tecido ósseo nesses pacientes e entendimento 

de suas funções metabólicas frente ao uso prolongados dessa classe de 

medicamentos. Em virtude disso, consideramos oportuna a realização de um estudo 

que investigue as características do tecido ósseo em pacientes candidatos à 

reabilitação com implantes e que façam uso oral de alendronato.  

  

3. Osteonecrose dos maxilares 

A osteonecrose dos maxilares induzidas pelo uso de  (ONMM) é um dos 

efeitos adversos mais graves que pode ocorrer em decorrência do uso de 

bifosfonatos e outros agentes antirreabsortivos. Apesar de raro, a probabilidade de 

ocorrência deste evento é aumentada quando o paciente em tratamento passa por 

intervenções dentarias, com acesso ao tecido ósseo, além de ser influenciada pela 

potência da medicação utilizada, via de administração, tempo de uso e regime 

medicamentoso associado a outros fármacos (Khan et al., 2015) 

A ONMM é caracterizada por uma área de exposição óssea na maxila ou 

mandíbula que não se repara em oito semanas e acomete pacientes que estejam 

recebendo ou que receberam a medicação sistemicamente e não sofreram 

irradiação de cabeça e pescoço. (AAOMS, 2007; Ruggiero et al., 2014) 

O mecanismo da indução dos bifosfonato no processo da osteonecrose 

dos Maxilares induzida por medicamentos parece estar associado à cessação da 
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remodelação e renovação óssea através do efeito de inibição de osteoclastos por 

estes medicamentos, quer administrados para reduzir a perda de densidade óssea 

no tratamento da osteoporose ou para prevenir a propagação do cancro no osso. 

Osteoblastos e osteócitos vivem por cerca de 150 dias. Se, após a sua morte, a 

matriz mineral não é reabsorvida pelos osteoclastos que liberam as citocinas de 

proteína morfogenética óssea e fatores de crescimento para induzir novos 

osteoblastos a partir da população de células estaminais, os ósteons tornam-se 

acelulares e necróticos (Marx et al., 2005; Frizzera et al., 2019).  

Apesar do maior risco de osteonecrose dos maxilares induzida por 

medicamentos estar relacionado ao tratamento com bifosfonato intravenoso, sua 

suspensão não consiste em uma estratégia de redução de risco, pois os bifosfonatos 

se ligam à hidroxiapatita exposta e incorporam-se à matriz óssea, onde são retidos 

com meia-vida de muitos anos . Esta característica única dos bifosfonatos dificulta o 

controle dos efeitos colaterais indesejáveis e ressalta a importância da otimização da 

saúde bucal antes de se iniciar a terapia com bifosfonatos. Embora existam 

recomendações para interromper este medicamento dois a três meses antes da 

cirurgia, há falta de evidências confirmando este protocolo (Goodday, 2015). 

Alguns autores sugeriram uma alternativa para mensurar o risco de 

realizar cirurgias em pacientes que fazem uso de bifosfonatos orais: a realização do 

exame para dosar o carboxitelopeptídeo de ligação cruzada do colágeno tipo I (CTX) 

sérico, um marcador da reabsorção óssea. No entanto, este método não foi 

estabelecido como uma preditor de risco para a ocorrência da osteonecrose dos 

maxilares, uma vez que este exame trata-se de um exame auxiliar, onde é medido a 

taxa de reabsorção óssea, não sendo este um fator determinante para o 

desenvolvimento da osteonecrose (Schwartz  et al. 2015; Russell, 2007; Marx et al., 

2007; Mellado-Valero et al., 2010). 

   A busca pela literatura acerca desta temática continua muito controversa e 

escassa, como pode ser observado. Desta forma, estudos que elucidem as 

condições locais e sistêmicas do paciente em tratamento com este medicamento 

ainda se fazem necessário. Portanto, diante da necessidade cada vez mais 

constante das reabilitações implantossuportadas em pacientes inseridos nesta 

terapia medicamentosa consideramos necessário o conhecimento da condição do 

tecido  em que estes implantes serão instalados, para que se possa ter parâmetros 
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que auxiliem na indicação, ou não,  desses tratamentos reabilitadores, promovendo  

a longevidade desses procedimentos e segurança para a saúde geral do paciente. 
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PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a morfologia e comportamento biológico 

do osso mandibular e dos marcadores de remodelação óssea em mulheres na pós 

menopausa em tratamento com alendronato. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Seleção dos pacientes  

A população-alvo deste estudo foi constituída de participantes com idade 

maior ou igual a 45 anos, no período pós menopausa, provenientes da Clínica de 

Implantodontia da Universidade Univeritas UNG, e que apresentaram necessidade 

de reabilitação oral, seja em mandíbula.  

Por envolver a coleta de dados clínicos e do tecido ósseo decorrente do 

preparo do leito receptor de implantes dentários realizados em seres humanos, este 

experimento foi submetido à avaliação do CEP e aprovado sob o protocolo 

39392914.0.0000.5506. 

 

Critérios de inclusão da amostra  

Para a participação neste estudo, os participantes preencheram os 

seguintes requisitos clínicos:  

1. Ser do sexo feminino;  

2. Estar na fase pós-menopausa;  

4. Fazer uso contínuo com alendronato via oral por pelo menos 12 meses (Grupo 

alendronato);  

5. Não realizar nenhum tipo de suplementação ou tratamento que interfiram no 

metabolismo ósseo (Grupo controle); 

5. Apresentar a necessidade de reabilitação em dentes posteriores com pelo menos 

dois implantes (mandíbula) com disponibilidade óssea para inserção dos implantes 

osseointegráveis;  

6. Apresentar saúde gengival e periodontal no momento da cirurgia de instalação 

dos implantes;  

7. Não apresentar nenhum tipo de doença sistêmica que possa influenciar o 

processo de osseointegração (Diabetes mellitus, hepatite, febre reumática, 

desordens imunes ou sanguíneas ou outras doenças que contraindique a realização 

da cirurgia; 

8. Concordar com os procedimentos a serem realizados no estudo;  

9. Assinar o termo de consentimento livre e esclarecido.  
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Critérios de exclusão da amostra  

Os critérios de exclusão da amostra para este estudo foram:  

1. Necessidade de cirurgias regenerativas previamente a inserção dos implantes;  

2. Áreas que receberam enxertos ósseos;  

3. Presença de alvéolos frescos no sítio de colocação do implante;  

4. Utilização de anti-inflamatórios esteróides nos três meses antecessores ao 

estudo;  

5. Fumantes / ex fumantes.  

 

Desenho experimental  

No tempo inicial (-30 dias) todos os indivíduos foram submetidos à 

anamnese, exame clínico diagnóstico (triagem), exame tomográfico e exame de 

densitometria óssea para controle da densidade mineral óssea sistêmica. Nesse 

momento, foram obtidos os dados clínicos dos dentes presentes na cavidade oral 

(periograma completo). Na mesma sessão, as participantes receberam profilaxia 

profissional para remoção do biofilme supragengival e adequação do meio bucal, 

assim como instrução de higiene oral nos dentes e implantes.  

As participantes selecionados para o estudo foram alocados em 2 grupos 

distintos:  

Grupo Controle (CTL) – participantes no período pós-menopausa que não estejam 

realizando qualquer tipo de tratamento para manutenção da massa óssea (n=15);  

Grupo Alendronato (ALE) – participantes no período pós menopausa que fazem 

uso contínuo de alendronato, na dose de 70mg semanal/ via oral por pelo menos 1 

ano (n=15).  

Todas as participantes incluídas na pesquisa  realizaram o exame 

densitométrico de fêmur e vértebras lombares. Os valores utilizados (índice T) 

seguiram o padrão estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS). De 

acordo com a OMS, diagnostica-se a osteoporose quando o índice T tiver valores 

inferiores a -2,5 DP e osteopenia quando o índice T se situar entre -1 e -2,5 DP. 

Valores superiores a -1 serão considerados normais. Os exames de densitometria 

óssea foram realizados no Hospital Carlos Chagas, em Guarulhos.  
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Obtenção das amostras  

Após planejamento cirúrgico-protético realizado individualmente para cada 

paciente, foi selecionado o diâmetro e o comprimento dos implantes que foram 

instalados em cada paciente, conforme a disponibilidade óssea. Todos os implantes 

utilizados neste estudo possuiam o mesmo design e tratamento de superfície 

(Implante cônico cone morse, Implacil De Bortoli, São Paulo, Brasil) (Gehrke et 

al., 2016). 

Para instalação dos implantes selecionados foram seguidos todos os 

protocolos de biossegurança necessários para o procedi0.mento. Após a assepsia 

da cavidade oral com clorexidina 0,12% e anestesia local, foi realizada incisão para o 

descolamento total do retalho na região a ser operada. O leito receptor do implante 

foi então preparado, porém ao invés de iniciar a perfuração do tecido ósseo 

utilizando-se uma fresa piloto, como padronizado, foi realizado uma loja óssea 

utilizando-se uma fresa trefina de 2 mm de espessura e o tecido ósseo coletado foi 

fixado em formol tamponado 4%, com pH 7,4, por 48 horas. Após o período de 

fixação, os espécimes foram armazenados em solução de álcool 70%. Após a coleta 

da amostra, a instalação dos implantes planejados foram realizadas de acordo com 

as instruções do fabricante. Toda as fresagens ósseas e inserções dos implantes 

foram realizados sob abundante irrigação com solução salina estéril. Após inserção 

dos implantes, as bordas do retalho foram reaproximadas e suturadas com fios de 

seda em pontos simples interrompidos. As pacientes fizeram o uso pós-cirúrgico de 

amoxicilina 500 mg, de 8 em 8 horas, por 7 dias, com o intuito de prevenir infecções 

no local da cirurgia, e diclofenaco potássico 50mg, de 8 em 8 horas, por 5 dias, para 

o controle da inflamação e dor. No período pós-cirúrgico foi realizada, também, 

aplicação tópica de clorexidina na concentração de 0,12%, duas vezes ao dia, 

durante 14 dias. As suturas foram removidas 7 dias após a instalação dos 

implantes.  

Além disso, antes da cirurgia de instalação dos implantes foi realizada a 

coleta de 20ml de sangue venoso da paciente, por um profissional habilitado, em 

tubos contendo EDTA, para posterior análise dos marcadores biológicos de 

remodelação óssea.  
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Avaliação da concentração dos marcadores biológicos de remodelação óssea  

A amostra de sangue venoso foi centrifugada em 6000 RPM, durante 10 

minutos a 4°C, para obtenção do plasma. As amostras de plasma foram 

processadas para avaliação dos marcadores de formação e reabsorção óssea. Os 

marcadores de formação avaliados por meio de testes imunoenzimáticos (ELISA) foi 

o P1NP, a osteocalcina (OCN), osteocalcina descarboxilada (dOCN) seguindo as 

instruções do fabricante. O indicador de reabsorção óssea avaliado foi o telopeptídeo 

terminal C (CTX), e também foi quantificado por meio de testes ELISA.  

 

Preparação dos cortes descalcificados de tecido ósseo  

Os espécimes ósseos foram lavados em água corrente por 12 horas e 

descalcificados em solução de EDTA 10% + Tris 0.1M (pH 6.9) por 30 dias, à 

temperatura de 4oC, com troca da solução diariamente. Após a completa 

descalcificação do tecido ósseo, este foi incluído em blocos de parafina.  

Foram confeccionados secções de 5 µm de espessura montados em 

lâmina de vidro. A diafanização foi realizada por meio de três incubações, de 10 

minutos cada, em xilol, seguida por duas lavagens em etanol absoluto. Em seguida, 

foi realizada a reidratação gradual dos cortes por meio de imersão em soluções de 

concentrações decrescentes de etanol (90%, 70% e 50% e água destilada, 

respectivamente). Os cortes seriados corados com hematoxilina-eosina (HE) e foram 

realizadas análise da morfologia do tecido ósseo e contagem da quantidade de 

ósteócitos presentes. 

 

Análise dos dados 

Os resultados foram avaliados quanto à sua normalidade utilizando-se o teste 

D’Agostino e, então, foi utilizado o teste t Student para a comparação dos resultados 

obtidos. O nível de significância estabelecido foi de 95% (α=0.05).  
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RESULTADOS 

 

Dados demográficos e achados clínicos 

 

A tabela 1 apresenta os dados demográficos relativos às participantes do 

estudo.  

 

Tabela 1. Dados demográficos e perfil dos grupos do estudo. 

 CTL (n=15) ALE (N=15) 

Idade (anos) 56.32 ± 8.75a 60.2 ± 4.97 a 

Tempo de menopausa (anos) 8.66 ± 4.71a 10.25 ± 4.58 a 

Tempo de uso da medicação (anos) 0 2.9 ± 1.6 

Número de implantes instalados 38 31 

Taxa de sobrevivência dos implantes           

12meses após a instalação das próteses 
100% 100% 

*letras diferentes indicam significância estatística distintas entre os grupos do estudo 

 

A tabela 2, apresenta os valores referentes a condição densitométrica das 

vertebras lombares e fêmur das participantes de ambos os grupos. 

 

Tabela 2. Valores referentes à avaliação de densidade óssea de fêmur e 

vértebras lombares, e dosagens sanguíneas pré-operatórias. 

 CTL ALE 

DEXA fêmur total 1.082 ± 0.13a 0.803 ± 0.13 b 

DEXA colo fêmur 0.973 ± 0.06 a 0.685 ± 0.18 b 

DEXA lombar 1.108 ± 0.11 a 0.895 ± 0.09 a 

* letras diferentes indicam significância estatística distintas entre os grupos do estudo. 
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Com relação ao diagnóstico de osteoporose, o Grupo CTL apresentou 

67% das participantes com densidade óssea de acordo com a media da população 

desta idade (normal), e 33% apresentaram o diagnóstico de osteopenia. Como 

desejado, nenhuma participante apresentou quadro de osteoporose sem estar 

incluída em um regime de prevenção da perda de massa óssea. 

Para o grupo ALE, 60% das participantes apresentaram diagnóstico de 

osteoporose, enquanto 40% foi diagnostica como osteopenia. Nenhuma participante 

apresentou o índice T dentro do desvio padrão para a população. 

 

Avaliação histológica do tecido ósseo mandibular 

A avaliação qualitativa do tecido ósseo para o grupo controle 

apresentaram-se dentro do padrão esperado. As amostras apresentaram-se intactas, 

com áreas de osso cortical e trabecular bem definidas e presença de grande 

conteúdo celular. A figura 2 é uma amostra representativa deste grupo. 

 

 
Figura 2. Vista (100x) do tecido ósseo dos grupos controle. 
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Porém quando avaliadas as características do tecido ósseo das 

participantes que fazem uso contínuo do alendronato observou-se um osso com 

aparência vítrea, ausência de linhas cementárias circunscritas e pouco conteúdo 

celular, como observado na figura a seguir (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Vista (100x) do tecido ósseo dos grupos alendronato (LC- Linhas 

cementárias; OT- Ósteocito, LV – lacuna vazia). 

 

Além disso, foram observadas em diversos espécimes a presença de um 

tecido inespecífico,  em continuidade com o tecido ósseo indicados pelas setas na 

figura 4.  

 

LC 

OC 

LV 
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Figura 4. Fotomicrografia de espécime pertencente ao grupo alendronato (100x). 

 

Na figura 5, podemos observar a grande extensão de tecido ósseo sem 

conteúdo celular (osteócitos). Além disso, observa-se a fragilidade do tecido ósseo, 

sem a presença de lamelas circunscritas. 

 

 
Figura 5. Fotomicrografia do espécime pertencente ao grupo alendronato (200x).    

grande ilha sem a presença do conteúdo celular (indicadas pelas seta azul). 
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Este resultado nos pareceu bastante assustador, apesar das participantes 

incluídas neste grupo não terem apresentado nenhum problema tanto no pós 

operatório da cirurgia de instalação dos implantes dentais e nem após as próteses 

em função do cerca de 2 anos até o presente momento.  

 

Quantificação de ostéocitos  

A quantificação de células viáveis (osteócitos) no tecido ósseo endossa os 

achados qualitativos deste estudo, e a seguir apresentamos os dados ambos os 

grupos (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Quantificação de osteócitos e lacunas vazias no tecido ósseo para ambos 

os grupos do estudo. * p<0.001 entre os grupos do estudo. 

 

Quantificação dos marcadores de remodelação óssea  

A análise dos resultados da quantificação dos biomarcadores da 

remodelação óssea mostrou que o alendronato interferiu na diminuição dos níveis 

séricos de todos os marcadores avaliados, como podemos observar na figura 7.  
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Figura 7. Avaliação dos níveis séricos doa marcadores de formação e reabsorção 

óssea nos diferentes grupos do estudo. (A) OCN; (B) dOCN; (C) P1NP; (D) CTX.  

* Indica significância estatística distintas entre os grupos do estudo. 
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DISCUSSÃO 

 

 Neste estudo observou avaliação dos níveis séricos do CTX acima de 

150 pg/ml para o grupo controle (CTL), representando um risco mínimo para o 

procedimento cirúrgico e  no grupo alendronato (ALE), níveis séricos abaixo de 100 

pg/ml, que representaria alto risco para o desenvolvimento de MRONJ, onde não se 

confirmou nenhum caso de osteonecrose induzida pelo uso de medicamentos.     

Portanto, foi observado que trata-se de um exame auxiliar, não sendo um fator 

determinante, já que os níveis de CTX podem variar dentro de 24 horas (Russell, 

2007; Marx et al., 2007; Mellado-Valero et al., 2010).  

A frequência de pacientes com osteoporose fazendo uso de bifosfonatos e 

que necessitam de reabilitação oral com implantes dentários requer por parte do 

cirurgião uma compreensão de como este fármaco pode afetar a osseointegração 

dos implantes.  

A instalação de implantes em pacientes que fazem uso de bifosfonatos 

orais não é uma contraindicação, no entanto os pacientes devem ser orientados 

quanto aos riscos de osteonecrose, já que é um quadro debilitante que pode trazer 

sérios prejuízos. 

O presente estudo teve como objetivo avaliar as características do osso 

mandibular e dos marcadores de remodelação óssea em mulheres na pós 

menopausa em tratamento com alendronato previamente à colocação de implantes 

osseointegrados. 

Quanto à indicação da instalação de implantes em pacientes que fazem 

uso em baixas doses por oral na terapia com medicamentos antirreabsortivos, a 

literatura ainda apresenta controvérsias. Neste estudo, onde os resultados obtidos 

quanto a taxa de sucesso e sobrevivência foram de 100% em reabilitações 

implantossuportadas , onde os resultados alcançados foram semelhantes para 

pacientes do grupo CTL e ALE. Corroboram, quanto as indicações com estudos 

clínicos  onde o índice de sucesso foram semelhantes para pacientes que faziam e 

não faziam uso de bifosfonatos por via oral na pós menopausa (Bell e Bell, 2008; 

(Koka et al., 2010) e como observado também, em uma revisão sistemática recente, 

onde pacientes que seguem terapia em doses pequenas, não perderiam mais 

implantes ou teriam mais complicações relacionadas à falhas ( não diz respeito, aos 
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procedimentos de enxertia, perda óssea marginal, MRONJ e peri-implantite), em 

comparação à pacientes sem ingestão de bifosfonatos (Stavropoulos et al., 2018). 

Com relação as avaliações histólogicas dos tecidos ósseos mandibulares, 

o grupo CTL apresentaram  áreas intactas, bem definidas de osso cortical e 

trabecular e presença de grande conteúdo celular. No Grupo ALE  observou-se um 

osso com aparência vítrea, ausência de linhas cementárias circunscritas , pouco 

conteúdo celular (osteócitos) e diversos espécimes com a presença de um tecido 

inespecífico em continuidade com o tecido ósseo. Resultado surpreendente, pois as 

pacientes do Grupo ALE não apresentaram problemas nem no pós operatório das 

cirurgias de colocação dos implantes dentais e nas próteses em função de 2 anos 

até o presente momento. 

A quantificação de células viáveis (osteócitos) no tecido ósseo endossa os 

achados qualitativos deste estudo, com a presença de grande quantidade de lacunas 

vazias. A análise dos resultados da quantificação dos biomarcadores da 

remodelação óssea mostrou que o alendronato interferiu na diminuição de todos os 

níveis séricos  de OCN e OCN descarboxilada , CTX e  P1NP.  

 Todas pacientes deste estudo que fizeram uso  dos bifosfonatos em 

baixas doses por via oral nas reabilitações implantossuportada necissitaram de uma 

terapia de suporte para manutenção da saúde peri-implantar, e assim prevenir 

qualquer intercorrência inflamatória da área (Marx et al., 2005, AAOMS, 2007), a fim 

de prevenir o risco de exposição óssea, devido menor adesão na região do sulco 

peri-implantar. 
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CONCLUSÃO 

 

 Neste estudo,  os resultados encontrados podem sugerir que a 

administração via oral do alendronato impacta no processo de remodelação óssea, 

uma vez que foram observados menores taxas dos marcadores de formação e 

reabsorção óssea para  as participantes do grupo ALE, além de alterar a morfologia 

óssea e diminuir conteúdo celular.  

 

 

 

  



 33 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS       

 

Abtahi J, Agholme F, Sandberg O, Aspenberg P. Effect of local vs. systemic 
bisphosphonate delivery on dental implant fixation in a model of osteonecrosis of the 
jaw. J Dent Res. 2013 Mar;92(3):279-83. doi: 10.1177/0022034512472335. 

Advisory Task Force on Bisphosphonate-Related Ostenonecrosis of the 
Jaws,American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. American 
Association of Oral and Maxillofacial Surgeons position paper on bisphosphonate-
related osteonecrosis of the jaws. J Oral Maxillofac Surg. 2007 Mar;65(3):369-76. 

Allegra A, Oteri G, Nastro E, Alonci A, Bellomo G, Del Fabro V, Quartarone E, Alati 
C, De Ponte FS, Cicciu D, Musolino C. Patients with bisphosphonates-associated 
osteonecrosis of the jaw have reduced circulating endothelial cells. Hematol Oncol. 
2007; 25: 164-9. 

Bedogni A, Bettini G, Totola A, Saia G, Nocini PF. Oral bisphosphonate-associated 
osteonecrosis of the jaw after implant surgery: a case report and literature review. J 
Oral Maxillofac Surg. 2010; 68(7): 1662-6. 

Bell BM, Bell RE. Oral bisphosphonates and dental implants: a retrospective study. J 
Oral Maxillofac Surg. 2008 May;66(5):1022-4. doi: 10.1016/j.joms.2007.12.040. 

Coleman RE, McCloskey EV. Bisphosphonates in oncology. Bone. 2011 
Jul;49(1):71-6. doi: 10.1016/j.bone.2011.02.003. 

Coxon FP, Thompson K, Roelofs AJ, Ebetino FH, Rogers MJ. Visualizing mineral 
binding and uptake of bisphosphonate by osteoclasts and non-resorbing cells. Bone. 
2008 May;42(5):848-60. doi: 10.1016/j.bone.2007.12.225.  

Duarte PM, de Vasconcelos Gurgel BC, Sallum AW, Filho GR, Sallum EA, Nociti FH 
Jr. Alendronate therapy may be effective in the prevention of bone loss around 
titanium implants inserted in estrogen-deficient rats. J Periodontol. 2005; 76(1):107-
14.  

Frizzera F, Verzola MHA, de Molon RS, de Oliveira GJPL, Giro G, Spolidorio 
LC,Pereira RMR, Tetradis S, Cirelli JA, Orrico SRP. Evaluation of bone turnover after 
bisphosphonate withdrawal and its influence on implant osseointegration: an in vivo 
study in rats. Clin Oral Investig. 2019 Apr;23(4):1733-1744. doi:10.1007/s00784-018-
2612-x. 

Fugazzotto PA, Lightfoot WS, Jaffin R, Kumar A. Implant placement with or without 
simultaneous tooth extraction in patients taking oral bisphosphonates: postoperative 
healing, early follow-up, and the incidence of complications in two private practices. J 
Periodontol. 2007 Sep; 78(9):1664-9.  



 34 

Gehrke SA, da Silva Neto UT, Rossetti PH, Watinaga SE, Giro G, Shibli JA. Stability 
of implants placed in fresh sockets versus healed alveolar sites: Early findings. Clin 
Oral Implants Res. 2016 May;27(5):577-82. doi: 10.1111/clr.12624.  

Giro G, Gonçalves D, Sakakura CE, Pereira RM, Marcantonio Júnior E, Orrico SR. 
Influence of estrogen deficiency and its treatment with alendronate and estrogen on 
bone density around osseointegrated implants: radiographic study in female rats. 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008; 105(2): 162-7. 

Giro G, Sakakura CE, Gonçalves D, Pereira RM, Marcantonio E Jr, Orrico SR. Effect 
of 17beta-estradiol and alendronate on the removal torque of osseointegrated 
titanium implants in ovariectomized rats. J Periodontol. 2007; 78(7): 1316-21. 

Goodday RH. Preventive strategies for patients at risk of medication-related 
osteonecrosis of the jaw. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2015 Nov;27(4):527-
36. doi: 10.1016/j.coms.2015.06.006.  

Griffiths GR. Bone density around endosseous implants in patients taking 
alendronate: a pilot study. Int J Periodontics Restorative Dent. 2012 Jun; 32(3):e101-
8. 

Kasai T, Pogrel MA, Hossaini M. The prognosis for dental implants placed in patients 
taking oral bisphosphonates. J Calif Dent Assoc. 2009; 37(1): 39-42. 

Khan AA, Morrison A, Hanley DA, Felsenberg D, McCauley LK, O'Ryan F, et al. 
International Task Force on Osteonecrosis of the Jaw. Diagnosis and management 
of osteonecrosis of the jaw: a systematic review and international consensus. J Bone 
Miner Res. 2015 Jan;30(1):3-23. doi: 10.1002/jbmr.2405. 

Khojasteh A, Dehghan MM, Nazeman P. Immediate implant placement following 1-
year treatment with oral versus intravenous bisphosphonates: a histomorphometric 
canine study on peri-implant bone. Clin Oral Investig. 2019 Apr;23(4):1803-1809. doi: 
10.1007/s00784-018-2579-7. 

Koka S, Babu NMS, Norell A. Survival of dental implants in post-
menopausalbisphosphonate users. J. prosthodont res. 2010; 54(3):108-11. Available 
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/20434422 

Lawson MA, Xia Z, Barnett BL, Triffitt JT, Phipps RJ et al. Differences between 
bisphosphonates in binding affinities for hydroxyapatite. J Biomed Mater Res B Appl 
Biomater. 2010;92(1): 149-155. 

Lazarovici TS, Yahalom R, Taicher S, Schwartz-Arad D, Peleg O, Yarom N. 
Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw associated with dental implants. J 
Oral Maxillofac Surg. 2010; 68(4): 790-6. 



 35 

Lee SY, Jung SH, Lee SU, Ha YC, Lim JY. Can bisphosphonates prevent recurrent 
fragility fractures? a systematic review and meta-analysis of randomized controlled 
trials. J Am Med Dir Assoc. 2018;5(19): 384-390. 

Licata, AA. Discovery, clinical development, and therapeutic uses of BPs. Ann 
Pharmacother 2005; 39(4):668-77. 

Lopes JB, Danilevicius CF, Takayama L, et al. Prevalence and risk factors of 
radiographic vertebral fracture in Brazilian community-dwelling elderly. Osteoporos 
Int. 2011 Feb;22(2):711-9. doi: 10.1007/s00198-010-1258-6. 

López-Cedrún JL, Sanromán JF, García A, Peñarrocha M, Feijoo JF, Limeres J, Diz 
P. Oral bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws in dental implant patients: 
a case series. Br J Oral Maxillofac Surg. 2013 Dec; 51(8):874-9. doi: 
10.1016/j.bjoms.2013.06.011. 

Marx RE, Sawatari Y, Fortin M, Broumand V. Bisphosphonate-induced exposed 
bone(osteonecrosis/osteopetrosis) of the jaws: risk factors, recognition, prevention, 
and treatment. J Oral Maxillofac Surg. 2005 Nov;63(11):1567-75. 

Martin DC, O'Ryan FS, Indresano AT, Bogdanos P, Wang B, Hui RL, Lo JC. 
Characteristics of implant failures in patients with a history of oral bisphosphonate 
therapy. J Oral Maxillofac Surg. 2010; 68(3): 508-14. 

Marx RE, Cillo JE Jr, Ulloa JJ. Oral bisphosphonate-induced osteonecrosis: risk 
factors, prediction of risk using serum CTX testing, prevention, and treatment. J Oral 
Maxillofac Surg. 2007 Dec;65(12):2397-410.  

Mashiba T, Mori S, Burr DB, Komatsubara S, Cao Y, Manabe T, Norimatsu H. The 
effects of suppressed bone remodeling by bisphosphonates on microdamage 
accumulation and degree of mineralization in the cortical bone of dog rib. J Bone 
Miner Metab. 2005, 23(Suppl): 36–42.  

Mellado-Valero A, Ferrer-García JC, Calvo-Catalá J, Labaig-Rueda C. Implant 
treatment in patients with osteoporosis. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2010 Jan 
1;15(1):e52-7. 

Narai S, Nagahata S. Effects of alendronate on the removal torque of implants in rats 
with induced osteoporosis. Int J Oral Maxillofac Implants. 2003; 18(2): 218-23.  

Narongroeknawin P, Danila MI, Humphreys LG Jr, Barasch A, Curtis JR. 
Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw, with healing after teriparatide: 
a review of the literature and a case report. Spec Care Dentist. 2010; 30(2): 77-82. 

Orriss IR, Arnett TR, Russell RG. Pyrophosphate: a key inhibitor of mineralisation. 
Curr Opin Pharmacol. 2016;28(1): 57-68. 



 36 

Palmieri C, Fullarton JR, Brown J. Comparative efficacy of bisphosphonates in 
metastatic breast and prostate cancer and multiple myeloma: a mixed-treatment 
meta-analysis. Clin Cancer Res. 2013;19(24): 6863-6872. 

Ruggiero SL, Dodson TB, Fantasia J, Goodday R, Aghaloo T, Mehrotra B, O'Ryan F; 
American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. American Association of 
Oral and Maxillofacial Surgeons position paper on medication-related osteonecrosis 
of the jaw-2014 update. J Oral Maxillofac Surg. 2014 Oct;72(10):1938-56. doi: 
10.1016/j.joms.2014.04.031.  

Ruocco-Vetucci V, de Souza Faloni AP, Faeda RS. Follow-up of an implant-
supported rehabilitation after long-term use of alendronate. J Craniofac Surg. 2019 
Nov-Dec;30(8):e793-e796. doi: 10.1097/SCS.0000000000005782.  

Russell RG. Bisphosphonates: mode of action and pharmacology. Pediatrics. 
2007;119(2):150-62. 

Russell RG. Bisphosphonates: the first 40 years. Bone. 2011;49(1): 2-19. 

Schwartz HC. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons position 
paper on medication-related osteonecrosis of the jaw--2014 update and CTX. J Oral 
Maxillofac Surg. 2015 Mar;73(3):377. doi: 10.1016/j.joms.2014.10.035.  

Starck WJ, Epker BN. Failure of osseointegrated dental implants after diphosphonate 
therapy for osteoporosis: a case report. Int J Oral Maxillofac Implants. 1995;10(1): 
74-8.  

Stavropoulos A, Bertl K, Pietschmann P, Pandis N, Schiødt M, Klinge B. The effect of 
antiresorptive drugs on implant therapy: Systematic review and meta-analysis. Clin 
Oral Implants Res. 2018 Oct;29 Suppl 18:54-92. doi:10.1111/clr.13282. 

Tarassoff P, Csermak K. Avascular necrosis of the jaws: risk factors in metastatic 
cancer patients. J Oral Maxillofac Surg. 2003; 61(9): 1238-9.  

Then C, Hörauf N, Otto S, Pautke C, von Tresckow E, Röhnisch T, et al. Incidence 
and risk factors of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw in multiple 
myeloma patients having undergone autologous stem cell transplantation. Onkologie. 
2012;35(11):658-64. doi: 10.1159/000343950. 

Viera-Negron YE, Ruan WH, Winger JN, Hou X, Sharawy MM, Borke JL. Effect of 
ovariectomy and alendronate on implant osseointegration in rat maxillary bone. J 
Oral Implantol. 2008; 34(2): 76-82.  

 

 

  



 37 

ANEXO  

 

UNIVERSIDADE GUARULHOS -
UNG

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO TECIDO ÓSSEO MANDIBULAR E MAXILAR e DA
SOBREVIVÊNCIA DE IMPLANTES EM PACIENTES QUE FAZEM USO CONTÍNUO
DE ALENDRONATO. ESTUDO EM HUMANOS.

Gabriela Giro Araujo

Universidade Guarulhos - UNG

4
39392914.0.0000.5506

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:
Data da Relatoria:

1.018.932
28/04/2015

DADOS DO PARECER

Projeto bem fundamentado, com problema de pesquisa claro e bem justificado e método adequado para
alcançar os objetivos

Apresentação do Projeto:

Objetivos claros e bem definidos.
Objetivo da Pesquisa:

Riscos e benefícios são apresentados adequadamente, tanto no projeto quanto no TCLE
Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Proposta relevante, com método adequado para se atingir os objetivos.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Todos os termos são apresentados corretamente
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Nada a acrescentar.
Recomendações:

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO
Financiamento Próprio

Patrocinador Principal:

07.023-070

(11)2464-1779 E-mail: comite.etica@ung.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Praça Tereza Cristina, 229
Centro

UF: Município:SP GUARULHOS
Fax: (11)2464-1187

Página 01 de  02



 38 

 

UNIVERSIDADE GUARULHOS -
UNG

Continuação do Parecer: 1.018.932

Projeto aprovado.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado
Situação do Parecer:

Não
Necessita Apreciação da CONEP:

Esta aprovação é válida pelo período previsto no cronograma postado.
Enviar relatório final até 10/05/2017, via Plataforma Brasil, contemplando as questões relativas aos Critérios
Éticos da pesquisa:
a) Houve ocorrência de fatos relevantes que alteraram o curso normal do estudo?
b) Foram feitas eventuais modificações ou emendas ao projeto de pesquisa?
c) A pesquisa foi concluída de acordo com o protocolo aprovado pelo CEP UnG ?

Considerações Finais a critério do CEP:

GUARULHOS, 10 de Abril de 2015

Regina de Oliveira Moraes Arruda
(Coordenador)

Assinado por:

07.023-070

(11)2464-1779 E-mail: comite.etica@ung.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Praça Tereza Cristina, 229
Centro

UF: Município:SP GUARULHOS
Fax: (11)2464-1187

Página 02 de  02


