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RESUMO 

 

 
A osteonecrose dos maxilares associada a medicamentos (ONM) é uma 

complicação rara, porém dramática, e quando associado ao uso de bisfosfonatos 
(BP), atinge uma frequência de 1/100.000 pacientes por ano entre os pacientes 
usuários de BP. Quando observamos os pacientes usuários de BP no contexto 
das cirurgias odontológicas, este tema ganha maior relevância. Entendendo que 
a prevenção adequada deste evento, bem como o tratamento da ONM só será 
possível quando tivermos um entendimento claro dos mecanismos 
fisiopatológicos da ONM, buscamos neste estudo lançar um novo olhar sobre o 
tema. Uma vez que há rica informação sobre a ação do BP sobre os ossos e 
mesmo assim, há falha na compreensão, decidimos olhar para o tecido gengival. 
Ao realizar implantes osteointegrados em mandíbula de mulheres menopausadas 
divididas em 2 grupos, o grupo controle (sem uso de alendronato) e o grupo 
Alendronato (pacientes que usavam alendronato há pelo menos 12 meses e a 
menos de 4 anos), e após 90 dias, no segundo tempo cirúrgico, para a exposição 
do implante, foi retirado um fragmento de mucosa e realizado preparo para estudo 
histológico.  Foi possível observar nestas lâminas uma alteração da qualidade do 
tecido epitelial tanto em sua organização estrutural quanto em sua distribuição de 
fibras colágenas. Desta forma sugerimos que a osteonecrose não é uma entidade 
óssea apenas, mas a consequência de alterações ósseas, da mucosa e do 
biofilme. 
 
Palavras-chave: Alendronato; Bisfosfonato; Osteonecrose; Pós menopausa; 
Osteoporose. 

 
 
 
 

 

 

 

  



 10 

 ABSTRACT 

 

 Osteonecrosis of the jaws associated with drugs (ONM) is a 

rare but dramatic complication, and when associated with the use of 

bisphosphonates (BP), it reaches a frequency of 1 / 100,000 patients per year 

among BP users. When we look at patients using BP in the context of dental 

surgeries, this theme gains greater importance. Understanding that the proper 

prevention of this event, as well as the treatment of the ONM will only be possible 

when we have a clear understanding of the pathophysiological mechanisms of the 

ONM, in this study we seek to take a new look at the topic. Since there is a lot of 

information about the action of BP on the bones and even then, there is a failure 

to understand, we decided to look at the gum tissue. When performing 

osteointegrated implants in the mandible of menopausal women divided into 2 

groups, the control group (without using alendronate) and the Alendronate group 

(patients who had used alendronate for at least 12 months and at least 4 years), 

and after 90 days, in second surgical time, for the exposure of the implant, a 

fragment of mucosa was removed and prepared for histological study. It was 

possible to observe in these slides an alteration in the quality of the epithelial tissue 

both in its structural organization and in its distribution of collagen fibers. Thus, we 

suggest that osteonecrosis is not just a bone entity, but the consequence of bone, 

mucosa and biofilm changes. 

 

Key words: Alendronate; Bisphosphonate; Osteonecrosis; Dentistry; 

Osteoporosis. 
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INTRODUÇÃO JUSTIFICADA 

 

A osteonecrose dos maxilares associada a medicamentos (ONM) é 

uma complicação rara, porém dramática, e quando associado ao uso de 

bisfosfonatos (BP), atinge uma frequência de 1/100.000 pacientes por ano entre 

os pacientes usuários de BP (Katzung et al., 2017).   E esta condição patológica 

tem despertado grande atenção dentro da odontologia, principalmente com o 

advento das cirurgias de implantes dentários e suas cirurgias associadas, como 

reconstruções de áreas ósseas e enxertos. Isto porque os pacientes para os quais 

estes procedimentos são indicados pertencem, em sua maioria, à faixa etária dos 

pacientes que tem a indicação de uso dos bisfosfonatos. 

Porém, ainda não foi atingido o entendimento claro dos mecanismos da 

instalação da ONM, bem como o papel do BP neste processo e portanto, quais as 

limitações terapêuticas odontológicas nestes pacientes, ou seja, quando posso ou 

não realizar o procedimento no paciente que usa BP, e também como tratar esta 

complicação. O que gera grande insegurança no cirurgião dentista no manejo 

destes pacientes no dia-a-dia. 

Muito foco tem-se dado ao efeito do BP no osso, já que o BP tem papel 

central na regulação do turnover ósseo. Mas a alteração do balanço entre 

osteólise e osteogênese causada pelo BP não consegue, por si só, explicar a 

gênese da ONM. Se apenas o efeito modulador do BP no metabolismo ósseo 

fosse responsável pela ONM, então eventos de osteonecrose deveriam ser 

comuns a todas as cirurgias ortopédicas realizadas nos pacientes em uso de BP. 

O que não se confirma, nem na prática, nem na literatura. Fato é que, em estudo 

realizado com pacientes que fizeram cirurgia de instalação de prótese total de 

quadril e que faziam uso de BP, observou-se uma melhor integração osso-

implante, maior durabilidade da prótese, e menor taxa de complicações (Yebin, 

2015).  

Nosso objetivo neste trabalho é obter uma melhor compreensão da 

fisiopatologia da ONM, não olhando apenas para o tecido ósseo, mas entender 

melhor cada ponto desta complexa interação entre o medicamento, o tecido ósseo 

e os tecidos adjacentes, assim como sua interferência no processo de reparação 

tecidual e na resposta imune. E a partir disto poder propor melhores medidas de 
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segurança no manejo dos pacientes em uso de BP.  Dito isto, vamos entender 

melhor cada parte: 

 

 

Osteonecrose dos maxilares induzida por medicamentos 

 

A osteonecrose dos maxilares é uma condição patológica do osso que 

vem sendo relatada há mais de 100 anos. Ela ocorre em sítios de extração 

dentária e sítios cirúrgicos, como também pode ocorrer espontaneamente. Mas 

desde de 2003 há relatos de centenas de casos de pacientes em uso de BP e que 

desenvolveram osteonecrose, levantando a hipótese de que estes eventos 

estavam relacionados ao uso de BP. Hoje sabemos que não apenas os BP, como 

outras medicações guardam relação com a osteonecrose dos maxilares, sendo 

portanto designado o termo de osteonecrose dos maxilares induzida por 

medicamentos (ONM) (Tipton, 2011). Sabemos também que a ONM pode estar 

relacionada a diversos medicamentos. Mas neste estudo nos concentraremos na 

relação entre ONM e BP. 

A principal manifestação da ONM é a exposição de osso necrótico, 

associado à infecção e que é acompanhado de dor, tumefação, parestesia, 

supuração e ulceração de tecido mole (Kobayashi et al., 2011). 

A ONM ocorre com maior frequência em pacientes em uso de 

bisfosfonatos nitrogenados (N-BP), naqueles com administração por via parenteral 

e em pacientes com mieloma múltiplo (Tipton, 2011; Katzung et al., 2017).  Mesmo 

assim é um evento raro em pacientes usando doses habituais de BP, com uma 

frequência de 1/100.000 pacientes ano, entre os pacientes usuários de BP 

(Katzung et al., 2017).  Apesar de rara, quando ocorre a ONM é um evento 

dramático por sua dificuldade de tratamento e pelas suas implicações no cotidiano 

do paciente através de suas sequelas potenciais, que levam a alteração da função 

mastigatória e da fala. Interferindo assim diretamente na qualidade de vida do 

paciente, em sua vida social e em sua longevidade. 

É possível ainda identificar alguns fatores de risco nos pacientes que 

desenvolvem a ONM, como por exemplo a radioterapia em pacientes com câncer 

de cabeça e pescoço. Mas é possível ainda que fatores como idade, doença 
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periodontal, comprometimento imunológico, doenças malignas subjacentes e 

osteoporose possam contribuir com o desenvolvimento de ONM nestes pacientes. 

   

 

Bisfosfonato: 

 

BP são uma classe de compostos desenvolvidos como agentes 

antirreabsortivos e que substituíram os androgênios na terapia da osteoporose. 

Mas além do tratamento da osteoporose, o BP tem se mostrado promissor no 

tratamento de diversas doenças associadas a anormalidades na reabsorção 

óssea acelerada. Os BP exercem múltiplos efeitos sobre a homeostasia do mineral 

ósseo, o que os torna úteis no tratamento da hipercalcemia associada a 

neoplasias malignas, doença de Paget, mieloma múltiplo e metástases ósseas. 

Tanto sua utilidade clínica quanto sua toxicidade resultam da capacidade de 

retardar a formação e dissolução dos cristais de hidroxiapatita, dentro e fora do 

sistema esquelético. Ele age diretamente sobre o osteoclasto que, ao reabsorver 

matriz óssea, é inibido em suas ações pelo BP e levado na sequência à apoptose. 

Também age no controle do metabolismo ósseo ao modular a produção de 

Osteoprotegerina (OPG),  Ligante do Receptor ativador para o fator nuclear κ B 

(RANK-L) e Interleucina-6 (IL-6) pelo osteoblasto (Tipton, 2011; Obashi, 2009; 

Lichtenberger, 2000; Katzung et al., 2017).  

A osteoclastogênese é modulada principalmente pelo sistema 

OPG/RANK-L/RANK. O RANK (Receptor ativador para o fator nuclear κ B), 

também conhecido como TRANCE receptor ou TNFRSF11A, é um receptor da 

subfamília dos receptores do fator de necrose tumoral. Ele é um receptor de 

superfície, expresso, entre outros tecidos, na membrana dos pré-osteoclastos. E 

sua ligação leva à ativação do pré-osteoclasto, levando-o a maturar-se em um 

osteoclasto, uma célula gigante e multinucleada. O receptor RANK é ativado 

quando de sua ligação com seu agonista: o RANK-L. o RANK também pode se 

ligar com o OPG. Porém o OPG não desencadeia a ação de sinalização celular 

por parte do RANK e ao mesmo impede a ligação entre RANK/RANK-L. Desta 

forma o OPG se comporta como um agonista-antagonista do RANK. O RANK-L 

pode ser produzido por osteoblastos, fibroblastos, Linfócitos T CD4+ e outras células 

estromais. O BP afeta o sistema RANK-L/OPG nos osteoblastos e osteoblastos-



 19 

like ao aumentar a produção de OPG e diminuir a produção de RANK-L (Tipton, 

2011).  

Como efeitos colaterais, o uso de BP apresenta sangramentos de trato 

digestivo, inflamação e ulceração em trato gastrointestinal superior, náusea e dor 

abdominal, diarreia, esofagite e constrição esofágica. Além destes efeitos, 

podemos ainda observar a osteonecrose dos maxilares e fraturas subtrocantéricas 

de fêmur. Estas últimas, são mais comuns em pacientes em uso de BP por longos 

períodos. Quando administrado por via endovenosa, temos ainda a possibilidade 

de deterioração renal, associado a doses repetidas, hipocalcemia e a síndrome 

semelhante à influenza, que é um evento autolimitado após a infusão endovenosa 

inicial (Obashi, 2009; Lichtenberger, 2000; Paziamos, 2012; Katzung et al., 2017).  

Os BP interferem na absorção intestinal do Hormônio T4, inibem a 

produção de 1,25(OH)2 D3, inibem o transporte intestinal de Ca++, alteram o 

metabolismo das células ósseas, como a inibição da glicólise, inibição do 

crescimento celular e alterações na fosfatase ácida e alcalina (Katzung et al., 

2017).  

Foi demonstrado conclusivamente que os BP aumentam a densidade 

óssea e reduzem fraturas durante um período de 5 anos, quando usados de forma 

contínua. Apesar do BP se mostrar eficiente na redução da taxa de perda de 

massa óssea, ele não mostra efeito no ganho de massa óssea, o que muitas vezes 

pode levar a um osso adinâmico, aonde há inibição primária da reabsorção óssea 

e inibição secundária da formação óssea (Katzung et al., 2017). Como 

consequência, a falha na reparação de microfraturas fisiológicas, bem como a 

ausência de remodelação, pode eventualmente levar a um osso acelular e 

necrótico. O que pode potencialmente levar ao desenvolvimento clínico de ONM 

(Tipton, 2011). O BP apresenta alta afinidade óssea, sendo que uma vez que 

estejam na circulação sanguínea, quase que a sua totalidade é rapidamente fixada 

em tecido ósseo. O BP apresenta um rápido clearing plasmático, sendo 

rapidamente depurado e eliminado. Sendo assim, pela sua alta afinidade ao cálcio 

e pronta ligação, bem como sua rápida eliminação plasmática fazem com que não 

haja BP circulante e, portanto, não apresente uma ação sistêmica (Tipton, 2011; 

Katzung et al., 2017). Porém, nas formulações de administração oral, a sua taxa 

de absorção é extremamente baixa, variando de um fármaco para o outro em torno 

de <2%. 
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 As preparações de BP disponíveis hoje no mercado são (tabela 1):  

 

Tabela 1: Preparações de BP disponíveis no mercado. 

 

 

Propriedades Bioquímicas: 

 

Os BP são análogos estáveis do pirofosfato e que apresentam alta 

afinidade pelo mineral ósseo (Kobayashi et al., 2011), com peso molecular entre 

200 e 400 kD (Paziamos, 2012). Eles contêm 2 grupos fosfonato ligados a um 

único átomo de Carbono, no formato P – C – P, pela substituição do oxigênio na 

molécula de pirofosfato, que apresenta o formato P – O – P (Figura 1). E esta 

modificação é que confere estabilidade à molécula, pois não sendo hidrolisável, 

dificulta a sua digestão permitindo sua importante ação inibidora da reabsorção 

óssea. (Kobayashi et al., 2011; Paziamos, 2012; Katzung et al., 2017) 

  

 

Nome Via de administração Nitrogenado 

ácido zoledrônico !" + 

alendronato sódico "$ + 

etidronato dissódico "$ 
 

ibandronato de sódio !" + 

pamidronato dissódico !" + 

risedronato de sódio "$ + 

tiludronato dissódico "$ 
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Figura 1: Substituição do átomo de oxigênio, na molécula de pirofosfato, pelo 

átomo de carbono, transformando em uma molécula da classe dos bisfosfonatos 

(Adaptado de: Katzung et al. Farmacologia Básica e clínica 13ª Ed 2017). 

 

É interessante notar que o produto da metabolização do BP é um 

análogo do ATP. Mas como sua molécula é estável e não permite clivagem, ao 

tentar usar este metabólito, a célula não consegue extrair energia, este produto 

apresenta então um efeito citotóxico, o que induz à apoptose celular. Os BP são 

ainda divididos em 2 grupos, baseados na presença ou ausência de um átomo de 

nitrogênio no Radical R2 da molécula do BP (figura 2) (Kobayashi et al., 2011; 

Paziamos, 2012) Os N-BP exibem maior potência em todas as atividades 

relacionadas ao BP (Kobayashi et al., 2011; Paziamos, 2012),  como inibição da 

reabsorção óssea, indução de apoptose do osteoclastos, inibição da via do 

mevalonato e inibição da prenilação das pequenas proteínas GTPase. São 
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exemplos de N-BP de relevância, o alendronato, risedronato, zoledronato e 

pamidronato (Kobayashi et al., 2011).   

Já o etidronato, um BP não nitrogenado, não apresentou nenhum efeito 

sobre o crescimento ósseo ou sobre a angiogênese, como também não apresenta 

o mesmo comportamento dos N-BP sobre a mucosa gástrica (Lichtenberger, 

2000; Kobayashi et al., 2011). 

 

 
Figura 2: Molécula de alendronato, mostrando seus radicais, R1 e R2, sendo neste 

caso, um R2 nitrogenado (Adaptado de: Katzung et al. Farmacologia Básica e 

clínica 13ª Ed 2017). 

 

Os bisfosfonatos são substâncias pertencentes a uma família química 

denominada de moléculas zwitteriônicas, do alemão “zwitter” (híbrido), ou também 

chamadas “sal interno” ou “íon dipolar”. Isto porque ele é um composto químico 

eletricamente neutro, mas que possui cargas opostas em diferentes átomos. Ou 

seja, apresenta cargas elétricas opostas nas extremidades, dentro da mesma 

molécula (Lichtenberger, 2000; Paziamos, 2012). 

São hidrofílicos, o que limita seu transporte trans celular através de 

células epiteliais. Quando administrados por via oral, aparentemente o BP 

atravessa poros intracelulares que são permeáveis à água para alcançar a 



 23 

corrente sanguínea. Porém estes poros permitem a passagem de moléculas com 

peso máximo de 150 kD. O que provavelmente explica o porquê quase que 99% 

do BP permanece no trato intestinal (Paziamos, 2012). 

Os BP são absorvidos por osteoclastos durante a reabsorção óssea e 

entram na célula via fase líquida da endocitose e aparentemente não há um 

mecanismo específico de transporte transmembrana celular. Assim como os 

osteoclastos, os macrófagos e monócitos ingerem facilmente o BP. Este, por sua 

vez exerce uma forte ação de inibição da reabsorção óssea através da indução da 

apoptose dos osteoclastos (Kobayashi et al., 2011; Paziamos, 2012). 

O BP inibe seletivamente a enzima chave farnesil pirofosfato sintetase 

(FPP) da via do mevalonato, da biossíntese do colesterol. Com isto há 2 efeitos: 

a inibição da prenilação pós-translacional de pequenas proteínas GTPases, 

através da supressão da FPP e da geranilgeranil pirofosfato sintetase (GGPP), e 

a interrupção da via do mevalonato da síntese do colesterol. É provável que, tanto 

por este caminho como pela interrupção da via do mevalonato da síntese do 

colesterol (figura 4), seja possível explicar a atividade inibidora da proliferação das 

células endoteliais, bem como a interrupção da função dos osteoclastos 

(Kobayashi et al., 2011; Paziamos, 2012). Sabemos também que as estatinas, 

medicamentos que bloqueiam síntese do colesterol pela via do mevalonato, 

estimulam a formação óssea. Portanto a via do mevalonato parece importante na 

função das células ósseas. 

Para melhor compreensão da ação citotóxica do BP, é importante a 

compreensão destas pequenas GTPases. Em nível celular, a atividade de 

pequenas proteínas GTPases, como Ras, Rho e Rac, são críticas para eventos 

de sinalização intracelular e para a progressão do ciclo celular. O ciclo celular é a 

sequência de eventos que se sucedem quando da divisão celular, permitindo a 

sua multiplicação e crescimento. A quando há o impedimento da prenilação destas 

pequenas GTPases há diversos efeitos, entre elas o risco de romper a integridade 

do citoesqueleto, o que leva à apoptose. Os BP inibem a prenilação destas 

proteínas através de seus efeitos na via do mevalonato, ao inibir a ação da FPP e 

da GGPP. Este efeito é observado, não apenas nos osteoclastos, mas em 

diferentes tipos de células, inclusive em células cancerígenas.  
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Pequenas proteínas GTPases tem um papel crítico na gênese de 

tumores e no mecanismo de metástases. E o N-BP exerce importante efeito sobre 

células de câncer de cólon humano, tanto sobre o crescimento quanto sobre a 

sobrevivência destas células. 

 

Figura 3: Descrição das vias intracelulares de ativação da Ras GTPase (extraído 

de By cybertory - This file was derived from:  Signal transduction v1.png, CC BY-

SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12081090) 

 

A GTPase Ras é um oncogene da família Ras subdividida nos tipos H-

Ras, K-Ras e N-Ras, que estão localizados respectivamente no braço curto dos 

cromossomos 11, 12 e 1. São pequenas proteínas de 21 kD e que desempenham 

um papel chave na proliferação celular (figura 3). Elas possuem como funções o 

estímulo e controle da multiplicação celular, o estímulo e controle da diferenciação 

celular, mecanismo de transporte e fusão de membranas.  

A GTPase Rho é uma subfamília da Ras e tem um papel importante no 

desenvolvimento de organelas, dinâmica do citoesqueleto, movimento celular, 

movimento de vesículas, no ciclo celular, na mitose e na dinâmica transcricional. 
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Tem ainda um papel no controle da polaridade celular através do controle do 

efluxo de íons H+. tem também papel importante no processo de fagocitose, uma 

ação dependente da interação do citoesqueleto com o anel de actina para a 

emissão de pseudópodes. 

 

 
Figura 4: Descrição da via do mevalonato da síntese do colesterol e suas 

interações 

 

É interessante notar também que, uma vez que há a interrupção da 

prenilação de pequenas proteínas GTPase, através da inibição da FPP e da 

GGPP pelo BP, há um acúmulo do isopentenil difosfato (IPP), um metabólito da 

via do mevalonato. Quando este acúmulo de IPP ocorre dentro de macrófagos e 

monócitos que internalizaram o BP, há então a liberação de IPP, através de um 

mecanismo de contato celular-dependente com linfócitos T gama delta, o que 

desencadeia duas ações: a ativação direta de linfócitos T gama delta e a expansão 

da população destes linfócitos.  

Este mecanismo explica a síndrome semelhante à influenza, que 

acontece como resposta de fase aguda mediado por monócitos CD14, logo após a 

injeção endovenosa de N-BP (Paziamos, 2012).  Ao olharmos para o sistema 

imune, veremos que em situações de inflamação, há a ação direta de mediadores 

químicos sobre o metabolismo ósseo. Sabemos que TNF alfa, IL-1 e IL-6 estimulam 
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diretamente a osteoclastogênese e a reabsorção óssea. E por ação indireta 

produz os mesmos efeitos através de sua ação sobre osteoblastos, com o 

aumento da produção de RANK-L. Já o BP altera a produção de mediadores da 

osteoclastogênese nos osteoblastos como o IL-6, RANK-L e OPG, levando a 

inibição do turnover ósseo, podendo inclusive levar à necrose óssea (Tipton, 

2011). Fibroblastos da mucosa oral também sofrem influência do BP na produção 

de mediadores químicos. O RANK-L, o OPG e o IL-6 são importantes moduladores 

da remodelação óssea. E estes mediadores são produzidos por fibroblastos, 

osteoblastos e pelos linfócitos TCD4+ (Tipton, 2011).  

O alendronato e o pamidronato aumentaram os níveis de IL-6 

plasmáticos, porém diminuíram a concentração de IL-6 na medula óssea e nos 

osteoblastos. 

A via intracelular de atuação do BP nos osteoblastos e nos fibroblastos 

de gengiva ainda não é claro. O que se sabe é que o BP reduz a produção de 

PGE2 em tecido gengival inflamado, mas não afeta a produção de PGE2 em 

monócitos estimulados com LPS. O que sugere que a produção de IL-6 pode ser 

PGE2-independente em fibroblastos gengivais. Foi observado que o alendronato 

aumentou a produção de NF-kB estimulada por IL-1beta em macrófagos de 

murinos. O que pode regular a expressão de IL-6. Porém ainda é desconhecido 

se o mesmo ocorre em fibroblastos humanos. 

O aumento da produção de OPG em fibroblastos gengivais e 

osteoclastos, se dá pela via da proteína quinase-A e proteína quinase-C. porém 

ainda não se sabe se o aumento de OPG induzido por BP nestas células se dá 

por estas vias. 

A cascata MAPK pode estar envolvida no caminho de sinalização pós-

receptor, que afeta a expressão de RANK-L (Tipton, 2011), já que os BP inibem a 

formação de proteínas preniladas, incluindo as GTPases, que ligam os estímulos 

extracelulares à cascata da MAPK, e a cascata MAPK guarda intima relação com 

a GTPase Ras.  

O foco de estudos tem-se concentrado na patologia ONM em seu 

órgão-alvo das lesões, ou seja, o tecido ósseo, na tentativa de tentar compreender 

melhor como estas lesões ocorrem e como preveni-las, e por último, quando a 

prevenção falha, como poder tratá-las. A maior parte dos estudos encontrados 

quando se trata das complicações do uso de BP se concentram em seus efeitos 
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sobre mucosa gástrica, sua principal complicação em frequência, o que traz 

grande desconforto ao paciente. Já que por muitas vezes os pacientes usuários 

de BP também necessitam de uso de AINES por suas patologias associadas, 

como artrite, artrose e assim por diante. 

Quando olhamos para os efeitos colaterais do BP sobre mucosa 

gástrica podemos entender melhor os efeitos biológicos e bioquímicos 

intracelulares do BP. O que nos dá uma melhor compreensão do quadro geral da 

ação do BP, não apenas sobre o tecido ósseo, mas em todos os tecidos que 

envolvem o osso e que estão presentes na cavidade oral, e que levarão à ONM. 

Sob esta nova luz abrem-se possibilidades de pesquisa para mitigar os efeitos 

deletérios do BP sobre os tecidos orais, com melhora da prevenção de eventos de 

ONM e até na descoberta de novas técnicas a serem empregadas no tratamento 

desta patologia.  

Em pacientes em uso de BP, a ação do BP em mucosa oral se dá por 

via tópica, com a liberação do BP depositado no osso alveolar quando da morte 

do osteoclasto e da liberação do seu conteúdo citoplasmático no local, após um 

trauma ou cirurgia. Junto com o conteúdo citoplasmático há a liberação também 

do BP que ele absorveu. Deste modo, este BP liberado localmente atinge assim 

uma concentração tóxica de BP in situ, manifestando sua ação localmente sobre 

mucosa oral, gengiva e ligamento periodontal. A morte do osteoclasto se dá pelo 

colapso de sua estrutura celular e estresse oxidativo com colapso energético. Para 

o adequado funcionamento do osteoclasto, é necessária sua movimentação 

celular através da interação do anel de actina e integrinas no citoesqueleto. Isto 

também permitirá a formação da borda em escova na zona selada. Além disto, há 

a necessidade da liberação de vesículas acídicas presentes no osteoclasto e ricas 

em íons de H+ e proteases entre outras coisas.  Assim podemos observar que o 

BP age em diferentes pontos dos processos do osteoclasto, como movimentação 

celular, manutenção de sua arquitetura estrutural, movimentação de vesículas, 

efluxo de H+, interferindo na produção de vesículas acídicas, submetendo-o a 

estresse oxidativo, impedindo assim o seu funcionamento adequado e por fim 

levando-o à apoptose.  

Simultaneamente, há o efeito tóxico do BP sobre mucosa oral, 

localmente, com o atraso da reparação tecidual, pela inibição da migração do 

epitélio da cavidade oral, o que leva a inibição do fechamento da ferida. O 
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fechamento da ferida é crítico, não apenas para a cicatrização, como também 

como para a proteção contra a infeção do osso por bactérias orais;  isto porque, 

com a inibição da migração epitelial e do fechamento da ferida, há por sua vez um 

prolongamento do tempo de exposição óssea na cavidade oral, expondo o osso 

ao meio e à microbiota bacteriana, permitindo assim uma maior chance de 

infecção do tecido ósseo (Tipton, 2011; Kobayashi et al., 2011). 
 

 

Efeitos do BP no trato digestivo 

 

Foi observado que o mecanismo de ação da lesão sobre a mucosa 

gástrica em consequência do uso de BP se dá, não de modo sistêmico, já que 

esta droga, quando ganha a circulação central se deposita prontamente e quase 

que totalmente em tecido ósseo. E que apenas os BP administrados por via oral 

apresentam lesão gástrica. Portanto a toxicidade sobre a mucosa gástrica se dá 

por ação tópica, e é dose dependente. Todos os estudos, sejam clínicos, 

laboratoriais ou histológicos apontam que a lesão em mucosa gástrica é por ação 

tópica (Obashi, 2009; Lichtenberger, 2000). 

Foram propostas diversas possibilidades para a patogênese: A ação de 

ATP citotóxico, a ruptura da barreira de permeabilidade celular, interferência na 

via do mevalonato. Bem como mudanças na secreção ácida, no fluxo sanguíneo 

e na concentração de prostaglandina na mucosa, induzidas pelo BP.  O BP causou 

dano gástrico oxidativo evidenciado pelo aumento da produção de malonaldeído, 

que é um subproduto da peroxidação de lipídeos, e que serve como marcador de 

estresse oxidativo (Obashi, 2009). Além disso, também foi responsável por 

ocasionar um aumento da atividade da mieloperoxidase, uma peroxidase 

abundante em neutrófilos e monócitos, responsável pela produção de espécies 

reativas de oxigênio o que evidencia um aumento da atividade de neutrófilos e 

monócitos (Takeuchi, 2011). Também foi responsável por uma redução no 

diferencial de potencial transmembrana quando aplicado topicamente (Takeuchi, 

2011), além de induzir ao aumento do volume do suco gástrico, porém com 

diminuição da produção de ácido.   

O BP prolonga o tempo, tanto de recuperação como de cura de úlcera 

gástrica em ratos, com diminuição da vascularização, da produção de radicais 
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livres e de IL-8, exercendo um potente efeito anti-inflamatório; produz lesões tanto 

macroscopicamente quanto microscopicamente, com necrose de mucosa e 

esfoliação das células de superfície da mucosa. 

 Também foi observada evidência de lesão da mucosa até a lâmina 

própria, com desorganização tecidual e colapso estrutural, apresentando aumento 

do número de infiltrado de células inflamatórias na submucosa e mucosa, além da 

diminuição da hidrofobicidade da superfície e diminuição da concentração de 

fosfatidilcolina na mucosa. A propriedade hidrofóbica da mucosa gástrica é 

conferida principalmente pela fosfatidilcolina, um fosfolípide surfactante-like, que 

também é da família das moléculas zwitteriônicas, e que guarda grande 

semelhança estrutural ao BP. Possivelmente há uma competição pelo sítio de 

ação da mucosa, com um efeito surfactante menor por parte do BP, levando a 

uma ruptura na camada ativa de fosfolipídios na superfície de aderência com o gel 

mucoso sobre a célula da mucosa gástrica, barreira esta, que contribui para a 

resistência do epitélio gastrointestinal,  diminuindo assim a camada hidrofóbica 

protetora da mucosa, deixando-a exposta ao ácido irritante luminal (Lichtenberger, 

2000; Takeuchi, 2011). Há evidências da sua participação no surgimento de 

úlceras gástricas, uma vez que a introdução de alendronato atrasou 

significantemente a cura e reparação tecidual. Os N-BP são mais irritantes de 

mucosa gástrica do que aqueles não nitrogenados (Lichtenberger, 2000).  

Foi observado ainda que pacientes em uso de alopurinol tiveram suas 

lesões reduzidas, sugerindo o envolvimento de radicais de oxigênio em sua 

patogênese. E, portanto, sugerindo que a resposta ulcerogênica pode estar 

relacionada com a disfunção do mecanismo antioxidativo (Yebin, 2015; Takeuchi, 

2011).  Esta disfunção do sistema antioxidativo não envolve a digestão ácida e 

nem a deficiência de prostaglandinas. Também não há interferência na produção 

de ciclooxigenase e nem da PGE2 nesta mucosa ulcerada. Porém há prejuízo da 

cicatrização de úlcera gástrica em ratos. E isto pode estar associado à diminuição 

do VEGF bem como do fator básico de crescimento de fibroblastos (bFGF) 

(Takeuchi, 2011).  

Foi visto ainda que o uso concomitante de BP e rebamipide acelera a 

cura de gastrite e úlceras gástricas. O rebamipide estimula a produção de 

prostaglandinas, inibe a infiltração de células inflamatórias, inibe a geração de 

radicais livres e a produção de IL-8 (Obashi, 2009). O rebamipide não afeta a ação 
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irritativa local do BP, mas previne a ulceração antral induzida pelo alendronato. 

Provavelmente por sua ação antioxidativa e anti-inflamatória, além de antagonizar 

o down-regulation da expressão de b-FGF na mucosa ulcerada (Takeuchi, 2011). 

Foi observado em estudo in vitro que o BP exibe propriedades 

antitumorais em tumores de células intestinais. E há evidências de diversos 

estudos epidemiológicos recentes que mostram que pacientes osteoporóticas em 

tratamento com BP, mais notadamente o alendronato, apresentaram uma redução 

no risco de câncer colorretal.  E a indicação de uso de BP como quimioprofilaxia 

para câncer colorretal está em discussão neste momento. Há ainda espaço para 

a sua aplicação topicamente em pacientes em colite ulcerativa, pois diminui 

significativamente a inflamação e reduz o desenvolvimento de tumores (Paziamos, 

2012).   

Na mucosa intestinal, os macrófagos estão localizados na submucosa. 

Ali eles são responsáveis pela liberação de diversos mediadores químicos e 

inflamatórios. Entre eles, o VEGF que é responsável pela angiogênese (Takeuchi, 

2011; Paziamos, 2012). O VEGF exerce um papel importante tanto no crescimento 

de células tumorais intestinais, como em sua metástase, ao facilitar o acesso 

destas células à corrente sanguínea. Portanto estas células cancerígenas se 

beneficiam da reação inflamatória na mucosa. Neste local, o macrófago entra em 

contato com o BP que atravessa a mucosa através das vias paracelulares, pelas 

junções intercelulares, quando da sua administração por via oral.  Uma vez em 

contato com o N-BP, há uma queda na população de macrófagos, e em 

consequência uma diminuição da inflamação local o que, por sua vez leva a uma 

queda no crescimento de tumores no intestino grosso (Paziamos, 2012). 

  
   

Efeitos do BP sobre mucosa oral 

 

Em um estudo com modelo de ratos para extração dentária, observou-

se que, no grupo zoledronato, em relação ao grupo controle, o zoledronato  levou 

a alterações histológicas após a extração, levando a um atraso na cicatrização do 

alvéolo da extração dentária, pela inibição da osteogênese e da angiogênese, 

como também alterando o comportamento bacteriano. Fatores estes importantes 

na patogênese da ONM.   
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Neste estudo observou-se a diminuição da produção da massa óssea 

produzida para reparação, diminuição da angiogênese induzida pelo VEGF, tanto 

in vivo quanto in vitro, de modo dose-dependente. Quando há trauma ou hipóxia, 

o endotélio produz VEGF, o que leva a angiogênese. Ao diminuir a expressão do 

VEGF, há uma inibição tanto da proliferação de células endoteliais quanto da 

migração destas células, o que inibe a angiogênese (figura 5).  

 

 
Figura 5: Desenho esquemático da interferência do bisfosfonato sobre a produção 

de VEGF (fator de crescimento do endotélio vascular). 

 

Também se observou in vitro, que o zoledronato inibiu a migração de 

células do epitélio oral, o que é um passo importante no fechamento da ferida e 

cicatrização. Observou-se ainda que fibroblastos periodontais sofreram apoptose 

e necrose demonstrados pela medição de PARP (Poli ADP Ribose Polimerase) e 

pela ruptura da membrana celular (Agis, 2010; Kobayashi et al., 2011). Além disto, 

o zoledronato diminuiu a atividade celular, a formação celular, a proliferação 

celular e a síntese de proteínas. A análise dos dados coletados por experimentos 

in vitro com o zoledronato sobre fibroblastos da mucosa oral sugerem que a ação 

citotóxica requer altas concentrações, sendo que conseguir mensurar a 

concentração local do zoledronato mostrou-se uma dificuldade nos estudos 

clínicos (Agis, 2010).  

Foi observado ainda que o BP promoveu a adesão de Streptococcus 

mutans à hidroxiapatita e crescimento na formação de biofilme. Houve um 

crescimento expressivo de bactérias orais, como a Actinomyces sp., indicando 
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que o BP não só aumenta a atividade bacteriana na cavidade oral, como 

desencadeia infecção bacteriana oral. Vale ressaltar que em outros estudos, a 

presença de BP em cultura de diversas bactérias induziu à diminuição da 

população bacteriana. Assim como apresentou efeito tóxico sobre o Trypanosoma 

cruzi, ao inibir a FPP (Kobayashi et al., 2011). 

Foi observado ainda um aumento da atividade da caspase nas células 

endoteliais e células do epitélio oral. As caspases são um grupo de proteases que 

são essenciais no processo de apoptose celular, servindo, portanto, como 

marcadores de apoptose celular. Estes dados sugerem por sua vez, que a 

apoptose nestas células pode ser desencadeada pelo BP (Kobayashi et al., 2011). 

O BP age como um modulador da produção de mediadores químicos 

em fibroblastos da gengiva. Em fibroblastos cultivados in vitro esta resposta ao BP 

é variável de acordo com o ambiente. Em fibroblastos de gengivas não inflamadas, 

houve o aumento da produção de IL-6 e OPG, com diminuição de RANK-L. Já em 

presença de inflamação, com a presença de IL-1beta, PGE2 ou Lipopolissacarídeo 

bacteriano (LPS), houve um incremento maior ainda na produção de IL-6, não 

houve alteração na produção de OPG, mas teve um aumento na produção de 

RANK-L. Foi verificado  tanto in vitro quanto in vivo que IL-1beta e LPS agem sobre 

o fibroblasto, aumentando a produção de RANK-L e OPG (Tipton, 2011). Na 

periodontite, os níveis de OPG no fluido crevicular gengival foram reduzidos e os 

de RANK-L aumentados (Tipton, 2011).   Entretanto Nagasawa et al.   Viu que LPS 

de E. coli não induziu a expressão de RANK-L em fibroblastos gengivais, mas fez 

isto com OPG. Portanto, o efeito do LPS nas células depende provavelmente do 

tipo de LPS, tipo de origem celular e da variação da resposta individual. A ação do 

BP sobre fibroblastos parece contribuir para alterações no microambiente, que 

favorecem a inibição da reabsorção óssea, e parece desempenhar também um 

papel importante na ONM. Além dos fibroblastos da gengiva e do ligamento 

periodontal, os osteoblastos e linfócitos T produzem RANK-L e OPG em resposta 

ao LPS ou sob condições inflamatórias (Tipton, 2011). Takahashi et al. Sugeriu 

que células endoteliais e fibroblastos contribuem para a destruição periodontal via 

produção de IL-6. Todos estes estudos indicam que fibroblastos gengivais 

próximos a sítios de reabsorção óssea, estão envolvidos e tem um papel 

significativo na regulação do metabolismo do osso alveolar (figura 6).  
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Fibroblastos: 

 

Os fibroblastos gengivais compõem aproximadamente 65% da 

população de células em gengivas saudáveis, e podem ter um papel importante 

em favor da inibição da reabsorção óssea, como também na osteonecrose de 

maxila induzida por BP. Fibroblastos em gengiva e no ligamento periodontal 

adjacentes ao osso alveolar podem estar envolvidos neste processo através da 

produção de IL-6, Rank-L e OPG (Tipton, 2011). 

Há evidências de aumento da expressão de RANK-L na membrana 

adjacente de implantes de prótese de quadril perdidos de forma asséptica. Tendo 

sido encontrado altos níveis de RANK-L em fluido pseudosinovial destes 

implantes. E uma vez obtidos fibroblastos desta membrana, foi verificado que eles 

expressam tanto OPG quanto RANK-L. Nestes pacientes, a reabsorção óssea 

está relacionada à inflamação crônica induzida por desgaste de partículas 

situadas entre o implante e o osso. E os fibroblastos, em resposta ao desgaste, 

expressaram RANK-L e promoveram a Formação de osteoclastos. Portanto o uso 

de BP nestes pacientes se mostra benéfico ao modular a ação do osteoclasto, 

diminuindo a reação inflamatória local, a reabsorção óssea asséptica, melhorando 

a integração osso-implante e aumentando a qualidade e durabilidade da prótese 

(Yebin, 2015). 
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Figura 6: Desenho esquemático demonstrando a interação entre mediadores 

químicos e as células de importância no controle da homeostase óssea. 
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PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto do uso crônico de 

alendronato sobre o tecido gengival em pacientes na fase pós menopausa. 
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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 Guarulhos, e que apresentaram necessidade de 

reabilitação oral 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 e aprovado pelo CEP da Universidade Guarulhos 

(CAAE: 39392914.0.0000.5506). 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO DA AMOSTRA  

Para a inclusão neste estudo, os participantes deveriam cumprir os 

seguintes requisitos clínicos:  

1. Ser do sexo feminino;  

2. Estar na fase pós menopausa há pelo menos 1 ano;  

3. Fazer uso contínuo com alendronato por pelo menos 12 meses e a menos de 

4 anos (Grupo alendronato);  

4. Apresentar a necessidade de reabilitação com implantes (mandíbula) com 

disponibilidade óssea para inserção desses implantes;  

5. Não apresentar doença periodontal no momento da cirurgia de instalação dos 

implantes;  

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

processo de osseointegração;  

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

8. 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. Apresentar histórico de doenças crônicas debilitantes, como hepatite, febre 

reumática, diabetes, desordens imunes ou sanguíneas ou outras doenças 

que contraindiquem a realização da cirurgia;  

2. Apresentar histórico de desordens osteometabólicas, com exceção à 

osteoporose/osteopenia, que interfiram na reparação dos implantes 

osseointegráveis;  

3. Necessidade de cirurgias regenerativas previamente a inserção dos 

implantes;  

4. Áreas que receberam enxertos ósseos;  

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

6. Utilização de anti-inflamatórios esteroides nos três meses antecessores ao 

estudo;  

7. Tabagismo.  

 

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). Os exames de hemograma completo, coagulograma, 

glicemia em jejum, cálcio sérico e creatinina urinária são exames de rotina antes da 

submissão dos pacientes a cirurgias e foram também requeridos a esses pacientes 

e foram realizados no laboratório de análises clínicas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade Guarulhos. Na mesma sessão, as participantes receberam profilaxia 

profissional para remoção do biofilme supra gengival e adequação do meio bucal, 

assim como instrução de higiene oral nos dentes e implantes.  
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Os indivíduos selecionados para o estudo foram alocados em 2 grupos 

distintos (n=30):  

GRUPO CONTROLE: pacientes no período pós-menopausa que não estejam 

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

GRUPO ALENDRONATO: pacientes no período pós menopausa que fazem uso 

contínuo de alendronato, na dose de 70mg semanal, 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.  

 

OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS  

Após o período de cicatrização dos implantes (90 dias pós inserção), um novo 

procedimento cirúrgico foi realizado para a reabertura de acesso a esses implantes. 

Neste momento para acessar os implantes que foram planejados em 2 estágios 

cirúrgicos, a área foi anestesiada à distância, e um bisturi circular (punch) foi utilizado 

para a remoção do tecido gengival que se encontrava sobre esses implantes. Este 

tecido foi então coletado e fixado em formol tamponado 4%, por pelo menos 48 

horas, como observado na figura 07. 

 

Figura 7: Demonstração da técnica de obtenção de amostra de tecido gengival. 
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PREPARAÇÃO DOS CORTES HISTOLÓGICOS  

Após a fixação, os espécimes relativos ao tecido gengival foram lavados 

em água corrente por 12 horas, desidratados em álcool e xilol e incluídos em blocos 

de parafina para realização das secções histológicas. Foram obtidos cortes de cerca 

de 5um de espessura, que foram montadas em lâminas de vidro apropriadas para 

avaliação histológica. 

Após a obtenção dos cortes, 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) para que fosse realizada a coloração dos cortes. 

Os cortes seriados foram corados com hematoxilina-eosina para a realização da 

avaliação morfológica descritiva do tecido gengival obtido.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apesar de bem documentados os efeitos dos BP sobre a mucosa 

gástrica, inexistem estudos do BP sobre a mucosa oral. Sendo assim, neste 

estudo buscamos compreender estes efeitos em mucosa gástrica e transpor este 

conhecimento para a mucosa oral, comparando este conhecimento com os 

achados histológicos em pacientes usuárias de alendronato. 

  Considerando que atualmente, o alendronato é o tratamento de 

escolha para as pacientes com diagnóstico de osteopenia e osteoporose 

(Radominski et al., 2017), selecionamos as pacientes em período de pós-

menopausa, dividindo-as em dois grupos: grupo controle, em que as pacientes 

não eram usuárias de alendronato, e grupo Alendronato, em pacientes que faziam 

uso da medicação há pelo menos 12 meses, conforme podemos observar na 

tabela 2. 

 

 

Tabela 2. Dados demográficos e perfil dos grupos do estudo. 

 

 
Controle (n=15) Alendronato (N=15) 

Idade (anos) 56.32 ± 8.75 60.2 ± 4.97 

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

Tempo de uso da medicação 

(anos) 
0 2.9 ± 1.6 

Número de implantes instalados 38 31 

Taxa de sucesso dos implantes 

12 meses após a instalação das 

próteses 

100% 100% 
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Todas as participantes incluídas na pesquisa realizaram o exame 

densitométrico de fêmur e vértebras lombares seguindo os valores padrões (índice 

T) estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), estabelecendo, 

assim, o diagnóstico para cada participante, como podemos observar na tabela 3. 

 

Tabela 3. Valores referentes à avaliação de densidade óssea de fêmur e vértebras 

lombares. 

 

  Controle Alendronato 

DEXA (g/cm2) 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 

Creatinina (mg/dl) 0.75 ± 0.22 0.87 ± 0.15 

Cálcio sérico (mg/dl) 8.77 ± 0.25 9.4 ± 0.85 

 

 

Com relação ao diagnóstico de osteoporose, o Grupo Controle 

apresentou 67% das participantes com densidade óssea de acordo com o 

desejado (normal), e 33% apresentaram o diagnóstico de Osteopenia. Como 

esperado, nenhuma participante apresentou quadro de osteoporose sem estar 

incluída em um regime de prevenção da perda de massa óssea. No Grupo 

Alendronato, 60% das participantes apresentaram Osteoporose, 40% apresentou 

osteopenia. Nenhuma participante apresentou o índice T dentro do desvio padrão 

para a população. 

 

 

Ao observarmos esta população usuária de BP, a nossa maior 

preocupação passa ser a ocorrência da ONM. 
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A ONM é uma entidade fisiopatológica que gera preocupação ao 

cirurgião dentista. Isto porque a necessidade de cirurgias corretivas e restauração 

da função gnática através do uso de próteses implanto suportadas é 

frequentemente indicada para o grupo de pacientes cuja faixa etária está 

relacionada à indicação do uso de BP. Sendo assim, resta a pergunta: Se meu 

paciente faz uso de BP como conduzir com segurança os procedimentos 

cirúrgicos? Ou simplesmente devo deixá-los sem tratamento? Se observarmos a 

crescente longevidade populacional e o natural aumento dos riscos, veremos que 

entre eles teremos o risco de deficiência nutricional, bem como o risco de 

depressão causada pelo isolamento social. Ambos os problemas estão 

diretamente relacionados a uma boa saúde bucal, um bom equilíbrio das funções 

gnáticas assim como à aparência. Pois a aparência, e aqui no caso, a qualidade 

do sorriso, quando prejudicada pode ser um fator de isolamento social. E, portanto, 

quando somados a outros fatores, podem gerar impacto tanto na sobrevivência 

quanto na qualidade de vida dos pacientes.  

Mas por outro lado, a ausência de uma clara compreensão da 

fisiopatologia nos impede de implantar ações, sejam preventivas ou curativas, nos 

pacientes do grupo de risco de ONM. 

Diversos estudos tem confirmado que os mecanismos de ação dos 

efeitos do BP se dão por múltiplas razões, como sua ação do ATP citotóxico, dano 

na barreira de permeabilidade celular, interferência na síntese de lipídeos através 

da via do mevalonato, dano da camada de fosfolipídios ativos na superfície de gel 

mucoso aderente em mucosa gástrica, estresse oxidativo local e diminuição 

significativa da diferença de potencial transmembrana com efluxo de H+. 

Além disto foi possível perceber que o BP inibe tanto a 

neoangiogênese quanto a migração de células endoteliais, através da inibição da 

produção de VEGF. E isto não apenas no osso, mas também em mucosa. Desta 

forma, tanto a adequada nutrição tecidual do tecido traumatizado como também a 

migração de células da defesa para este sítio, são prejudicados, dando clara 

desvantagem ao organismo para o devido combate aos agentes agressores e 

oportunistas, além de dificultar a  reparação tecidual em tempo hábil, impedindo a 

exposição do tecido ósseo na cavidade oral ( tabelas 3 e 4).  
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Tabela 3: Efeito dos Bisfosfonatos sobre os tecidos.  
 

Bisfosfonatos 

nitrogenados 

Mucosa Gástrica Mucosa 

gengival 

Tecido ósseo 

Il-81 Diminui   

Prostaglandinas Diminui   

Vascularização Diminui   

Fluxo sanguíneo Diminui   

VGEF2 Diminui Diminui Diminui 

Angiogênese Diminui Diminui Diminui 

Tempo de 

cicatrização 
Aumenta   

Migração celular  Diminui   

Proliferação Celular   Diminui 

bFGF3 Diminui   

D.P. 

transmembrana4 
Diminui   

Mieloperoxidase Aumenta   

Malonaldeído Aumenta   

Hidrofobicidade5  Diminui   

Fosfatidilcolina Diminui   

Caspase  Aumenta  

  

Obs.: Registrado nesta tabela apenas os dados encontrados nos trabalhos 

realizados. A ausência de informação na tabela não significa ausência de ação do 

BP sobre o tecido. 1: Interleucina-8, 2: Fator endotelial de crescimento vascular, 

3: Fator básico de crescimento de fibroblastos, 4: diferencial de potencial 

transmembrana, 5: Capacidade de propriedade hidrofóbica apresentada pela 
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camada de gel sobre mucosa gástrica, que funciona como mecanismo de proteção 

para a mucosa gástrica contra lesões provocadas pelo suco gástrico. 

 

Tabela 4: Efeito dos bisfosfonatos sobre tipos diferentes de célula. 

 

Bisfosfonatos 

nitrogenados 

Endotélio Fibroblastos 

gengiva 

Osteoblasto Linfócito T 

gama delta 

VGEF1 Diminui    

Tempo de 

cicatrização 
    

Migração celular 
Diminui    

Proliferação 

Celular 
Diminui Diminui Diminui Aumenta 

Ativação celular 
   Aumenta 

Atividade celular 
Diminui Diminui Diminui  

Síntese de 

proteínas 
Diminui Diminui Diminui  

 

Obs.: Registrado nesta tabela apenas os dados encontrados nos trabalhos 

realizados. A ausência de informação na tabela não significa ausência de ação do 

BP sobre o tecido. 1: Fator endotelial de crescimento vascular. 

 

 

Soma-se a este efeito do BP sobre o endotélio, temos a inibição da 

produção de bFGF no tecido da mucosa oral. Como consequência, há uma 

inibição tanto da multiplicação de fibroblastos, como de sua migração sobre a 

ferida operatória, para o fechamento da mesma. Quando somados os dois efeitos, 

o que temos é um atraso significativo na resposta orgânica de reparação tecidual 

da mucosa oral no sítio cirúrgico. E com isto, a consequente exposição prolongada 
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do osso no ambiente com características específicas, como é o ambiente da 

cavidade oral.  

Já quando olhamos para o tecido ósseo de pacientes em uso 

prolongado de BP, encontramos um tecido ósseo alterado em sua organização, 

com uma população celular reduzida e com uma vascularização diminuída. 

Encontrando-se muitas vezes, um tecido ósseo em estado adinâmico. Como a 

resposta inflamatória no combate a um osso infectado passa, entre outras coisas, 

pela reabsorção deste tecido ósseo doente, e como a ação osteoclástica está 

inibida pelo BP neste osso hipocelular e hipovascularizado, a resposta ao agente 

agressor é lenta e inadequada. 

Ainda neste contexto, devemos salientar o efeito do BP sobre o 

biofilme. Já que, diferentemente do que ocorre in vitro e in vivo com diversos 

patógenos, nos quais o BP se mostrou citotóxico, na cavidade oral observou-se 

um crescimento na formação de biofilme. Houve ainda um crescimento expressivo 

de bactérias orais, como a Actinomyces sp., indicando que o BP não só aumenta 

a atividade bacteriana oral, como desencadeia infecção bacteriana oral. Soma-se 

a este fato que se observou que o BP promoveu a adesão de Streptococcus 

mutans à hidroxiapatita.  

Quando avaliamos histologicamente das amostras de nossas 

pacientes, o que pudemos observar é uma desorganização na orientação das 

fibras colágenas no tecido epitelial, além de uma menor espessura das fibras 

colágenas distribuídas por todo o tecido, como podemos observar na figura 08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A       B 
Figura 8: Corte de tecido gengival corado com hematoxilina-eosina. Imagem A: 
grupo controle; imagem B: grupo alendronato. 
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A fim de confirmar estas alterações, decidimos utilizar a coloração de 
tricrômico de masson (figura 09) e pricosirius red stain (figura 10), tornando mais 
evidente as alterações encontradas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A       B 
 
 
Figura 9: Corte de tecido gengival corado com tricrômico de masson. Imagem A: 
grupo controle; imagem B: grupo alendronato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A       B 
 
Figura 10: Corte de tecido gengival corado com pricosirius red stain. Imagem A: 
grupo controle; imagem B: grupo alendronato. 
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Além disto, foi possível observar áreas de fragilidade, com solução 

de continuidade no epitélio escamoso estratificado da mucosa oral (figura 11). 

 

 

 

 

Figura 11: Corte de tecido gengival corado com hematoxilina-eosina do grupo 
alendronato. Imagem à esquerda representa a ampliação da área selecionada 
na imagem à direita. 
 
 

 

Diante destes achados, sugerimos considerar que o entendimento da 

ONM deve-se basear em uma tríade. A saber: as consequências da ação do BP 

sobre o osso, sobre a mucosa gengival e sobre a microbiota oral ( figura 12) 

Sobre a mucosa oral, temos um tecido com menor vascularização, com 

inibição da proliferação de fibroblastos e a inibição da migração dos fibroblastos 

sobre a ferida. Desta forma, há o prolongamento do tempo de exposição óssea na 

cavidade oral. 

Sobre o biofilme, temos o estímulo ao crescimento da população 

bacteriana e o aumento de adesão de algumas espécies à hidroxiapatita, desta 

forma, aumentando não só a incidência de infecções, bem como a virulência das 

mesmas. 
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Quando somados estes fatores, em uma ferida operatória na cavidade 

oral, temos então um osso exposto por um tempo maior, em um ambiente 

bacteriano mais hostil e com um osso com resposta disfuncional à agressão. 

Entender este mecanismo, nos mostra a gravidade da ONM e o porquê de sua 

dificuldade no tratamento. Mas também nos revela pistas de como evitá-la. 

A observação clínica tem mostrado que, em cirurgias orais, a remoção 

do biofilme previamente ao procedimento cirúrgico, bem como o uso associado de 

profilaxia antibiótica previamente a incisão cirúrgica reduzem significativamente a 

frequência de ONM (Kobayashi et al., 2011). 

É possível inferir portanto que uma rigorosa higiene oral deve ser 

recomendada nos pacientes em uso de BP. Além disto, sempre que houver 

indicação de procedimentos cirúrgicos orais, estes devem ser precedidos de 

higiene profilática, controle adequado de processos inflamatórios e infecciosos e 

remoção de biofilme, profilaxia antibiótica previamente à incisão cirúrgica, optar 

por técnicas minimamente invasivas e pelo menor tempo possível, acompanhado 

de fechamento da ferida operatória por primeira intenção. 

 

 

 
 
Figura 12: Tríade da osteonecrose 
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CONCLUSÃO 

 

Dentro dos limites deste estudo, sugere-se que o uso crônico de 

alendronato interfere na organização das fibras colágenas presentes na derme, 

além de prejudicar a integridade epidérmica, o que poderia facilitar a invasão 

bacteriana, frente ao acúmulo de biofilme, podendo servir de fator iniciador da 

osteonecrose dos maxilares em pacientes na fase pós menopausa que fazem uso 

crônico de alendronato. 
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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
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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:
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