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RESUMO

Os vários métodos não invasivos para avaliação de massa óssea, com vistas ao
diagnóstico da osteoporose, e a constante busca por outros que a definam mais
precocemente, de maneira mais fácil e com menores custos, faz com que a ciência se
volte para o estudo de técnicas radiográficas que utilizem outros sítios esqueletais que
não seja a coluna e o quadril. Neste trabalho, através de uma revisão de literatura,
levantamos e discutimos o estado atual dos conhecimentos sobre o uso de imagens
para avaliar a perda de massa óssea dos maxilares e associa-la à osteoporose
sistêmica, a fim de diagnosticar precocemente esta patologia. Para a perfeita
compreensão do tema, fizemos, a titulo de introdução, uma ampla descrição dos
conceitos e métodos já de uso rotineiro no diagnóstico médico da doença.

Palavras — chave: Osteoporose; massa óssea mandibular; radiografia odontológica;
densidade óssea mandibular.
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ABSTRACT

There are a number of non-invasive methods for evaluating the bone mass for
osteoporosis diagnostic. However, there is also a growing interest in methods that can
detect osteoporosis more easily, more cheaply and at an earlier stage of the disease.
One possibility is the use of radiographic techniques that use other sites of the skeletal
lumbar or the hip bone. In the current work presents a literature review and discusses
the state of the art of the use of x-ray images for evaluating the bone loss in the jaw. The
paper also discusses the correlation between the maxillary bone loss and the systemic
osteoporosis, and the possibility of early diagnostic of the disease. To facilitate the
reading, in the introduction the paper also gives a comprehensive description of the
concepts and techniques that are currently used in the diagnostic of this disease.

Key words — osteoporosis; mandibular bone mass; odontologic x-ray films; mandibular
bone density.
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S — distância entre o bordo inferior da mandíbula e a margem superior do forame
mental
SPA — single energy absorptiometry - densitometria de emissão única
SXA — single energy X- ray absorptiometry - densitometria de raios X único
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I INTRODUÇÃO

O avanço da ciência e da tecnologia trouxe melhorias significativas para a
população. A morte precoce por ocorrência de pestes, por falta de saneamento básico,
ou ambos já é minoria. A descoberta das vacinas impede que milhares de crianças
sofram com paralisia infantil e outras doenças que podem causar problemas físicos e
motores. A descoberta do antibiótico debela infeções que em outras épocas levariam
morte. A utilização de novos e sofisticados aparelhos ajudam no diagnóstico precoce
de certas doenças, ou ameniza suas conseqüências, permitindo que o portador de
algumas enfermidades tenha uma melhor qualidade de vida. Assim tivemos um
aumento da expectativa de vida em toda a população. No Brasil, em especial, a
expectativa de vida hoje é de 68 anos e 8 meses, 18 anos a mais que em 1950 1 . Dados
da Organização das Nações Unidos (ONU), divulgados em 1995, mostraram que, no
ano de 2000, haveria, na Terra, uma população de 590 milhões de indivíduos acima de
60 anos, sendo cerca de 7 milhões no Brasil ( SZEJNFELD; LIMA; ATRA, 1995).

Entretanto, ao mesmo tempo em que avanços tecnológicos

e científicos

melhoraram a qualidade de vida das pessoas, a agitação diária nas grandes
metrópoles, e por que não no campo, muitas vezes nos traz hábitos que não são
saudáveis. O sedentarismo, o consumo de álcool e de cigarro, dietas fracas em cálcio
e a falta de reposição hormonal, em especial nas mulheres após a menopausa, podem,
muitas vezes, contribuir para que as pessoas desenvolvam um quadro de
desmineralização do osso, denominada osteoporose. Uma doença importante quanto a
sua prevalência.

I
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O tecido ósseo é extremamente ativo, sendo atingido o pico máximo de
quantidade de massa óssea na segunda década de vida. 0 declínio dessa quantidade
começa a ocorrer a partir da quarta década de vida, independente da idade, gênero,
condições end6crinas e estilo de vida, sendo o grupo de maior risco o das mulheres, na
menopausa.

Em 1925 Pommer diferenciou osteomalacia 2 e osteoporose. No final da década
de 20 Albright conceituou a osteoporose, embora a doença já tivesse sido reconhecida
em ossos de seres humanos pre-históricos de 3 mil anos a.0 (SZEJNFELD; LIMA;
ATRA,1995).

A osteoporose é considerada uma patologia do grupo das doenças metabólicas
do osso e se caracteriza pela diminuição da massa óssea, que varia de acordo com o
tipo de osso (FIG. 1A e 1B).

No osso cortical, a diminuição da massa óssea localiza-se, inicialmente, no longo
eixo dos ossos longos. No osso trabecular ocorre nas vértebras, pélvis, costelas e na
epifese dos ossos longos (SOUTHARD; SOUTHARD, 1994). Essa diminuição da
massa óssea leva à fragilidade óssea, responsável, muitas vezes, pela presença de
fratura na coluna vertebral, no quadril, na região carpal e no úmero. Das fraturas, a do
quadril é a que exige maior cuidado, pois em cerca de 20% dos casos leva à morte.

OSTEOMALACIA: Doença do adulto, caracterizada por amolecimento geral dos ossos que sofrem deformações dolorosas.
ligado a um defeito da sua mineralização; falta de sais fosfocalcicos por insuficiência de suprimento alimentar. ma assimilação
diarréia crônica), eliminação excessiva destes sais na urina (afecção renal). Certas formas cie osteomalacia reagem favora ■ e.mente
ao tratamento de vitamina D. ( MANUILA, L.; MANUILA, A.: NICOULIN, M. Dicionário Médico Andrei. 7 ed.. São Paulo:
Andrei, 1997, p.535.)
2

Figura 1 A e B — Estudo microscopia eletrônica de osso normal e osso osteoporático
Fonte — INF. CIENT., 1999

0 osso osteopor6tico pode também ser encontrado na maxila e mandíbula onde
irá influenciar no prognóstico de diversos tratamentos odontológicos.

A possível associação entre a osteoporose e a perda óssea bucal foi relatada por
Groen et al., em 1960 e citado por Hildebolt (1997).

Para evitar que a desmineralização óssea provoque fraturas, é de suma
importância um diagnóstico precoce desta patologia, possibilitando buscar o tratamento
adequado. As radiografias convencionais e digitais, densitometria óssea e tomografia
computadorizada são exemplos de métodos de diagnóstico por imagens propostos para
determinar a densidade óssea. Porém, com o avanço da tecnologia, métodos de
diagnóstico por imagens têm sido aperfeiçoados, proporcionando maior beneficio ao
paciente, além de maior acurácia na mensuração, da redução da dose de radiação e
dos custos.
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A partir da década de 90, os cirurgiões—dentistas se alertaram para a questão da
densidade óssea em pacientes osteoporóticos e começaram a realizar análises dos
valores da massa óssea a da densidade óssea em mandíbula, bem como da espessura
da cortical do ângulo da mandíbula, em mulheres na situação pré e pós—menopausa.
Nestas análises, verificaram que a massa óssea mandibular não é significamente
afetada pela idade, mas que a idade avançada tem uma significativa correlação com a
massa óssea esqueletal ( KRIBBS, 1990).

Rotineiramente os cirurgiões-dentistas realizam radiografias intra-orais em seus
pacientes, ou solicitam radiografias panorâmicas. Além de ser um forte aliado do clinico
na complementação de seu diagnóstico, poderia auxiliar também na análise quantitativa
da estrutura óssea. Se fosse possível determinar a densidade óssea através dessas
radiografias, mais precocemente e com custos módicos, se obteria um diagnóstico de
osteoporose, facilitando o tratamento e induzindo a uma procura mais rápida por
tratamento. Essas técnicas radiográficas além do baixo custo, requerem baixa
exposição à radiação quando comparadas a outras técnicas radiograficas.

O diagnóstico precoce da síndrome da osteoporose e de desordens endócrinas
ou osteometabólicas é de suma importância. Mais rápido será o encaminhamento
desses pacientes para especialistas, para que proporcionem o tratamento adequado,
evitando fraturas de quadril e de vértebras Nos quadros de osteoporose, permitem um
melhor prognóstico nos procedimentos odontológicos que envolvam manipulação óssea
(GARCIA et al, 1996).

Neste trabalho, foi levantado

o estado atual dos conhecimentos sobre a

utilização da radiografia para mensurar a densidade óssea, pesquisando os trabalhos
pertinentes disponíveis na literatura, principalmente nos últimos 20 anos, com a
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finalidade de auxiliar os cirurgiões-dentistas no planejamento de procedimentos
ortodõnticos, periodontais, cirúrgicos e implantes dentários, além da prevenção e
aplicação de condutas adequadas para cada paciente que apresente fatores de risco
devido à osteoporose, evitando-se assim grandes perdas ósseas que podem gerar
limitações importantes.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Fundamentação prévia

2.1.1

Conceito de osteoporose

A osteoporose é uma desordem metabólica óssea que se caracteriza pela
diminuição da massa óssea, pela redução absoluta da quantidade de osso e pela
deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, levando a uma fragilidade óssea que
aumenta o risco de fraturas por traumatismos mínimos. A osteoporose é a mais comum
doença metabólica óssea.
Ocorre em toda a população, sendo sua incidência maior na raça branca,
seguindo-se a raça amarela e a raça negra.
Comparando-se os habitantes da area urbana com os da area rural, ha um
predomínio de fraturas na população urbana, conseqüência de uma vida mais
sedentária e do tipo de alimentação.
Amaral e Teixeira (1995) relataram que nos Estados Unidos da América (EUA) a
doença cauda cerca de 1,5 milhões de fraturas, implicando um gasto de cerca de 10
bilhões de dólares.
Em decorrência da falta de programas definidos de prevenção de osteoporose
estima-se que até o ano 2050 já ocorrerão cerca de 4,5 milhões de fraturas de quadril
em todo o mundo. Isto é de extrema preocupação pois, das fraturas provocadas pela
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osteoporose, a fratura de quadril muitas vezes leva o paciente a óbito ou o deixa
permanentemente incapacitado (AMARAL; TEIXEIRA, 1995).

No Brasil, os dados disponíveis referenciados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) nos dão conta que em 1994 havia aproximadamente
10% a 12% da população com mais de 60 anos, eqüivalendo isso a no minimo 15
milhões de idosos, o que serve de indicador das possibilidades da presença de
osteoporose senil (FERNANDES, 2000).

Para podemos entender como ocorre um quadro osteopor6tico é necessário
entendermos um pouco da fisiologia do esqueleto.
0 tecido ósseo não é uma estrutura inativa, apesar da rigidez que apresenta. Ao
contrário, nele há um continuo processo de remodelação óssea (turnover ósseo) que
obedece a uma seqüência de eventos: quiescência (repouso), ativação, reabsorção,
fase reversa, formação (síntese de matriz e sua mineralização) retorno á quiescência
(repouso) para reiniciar novo ciclo (FIG.2). Em condições fisiológicas normais, onde a
reabsorção e a formação estão acopladas e a homeostasia é ideal, espera-se que a
quantidade de osso no final da remodelação seja exatamente igual à quantidade de
osso no inicio (FERNANDES, 2000).

Ocorrem sempre focos de remodelação em todo o esqueleto decorrente da
reabsorção óssea por ação dos osteoclastos, (células do tecido ósseo responsáveis
pela reabsorção da matriz óssea), e formação óssea por ação dos osteoblastos.
Qualquer desequilíbrio na ação dos osteoclastos ou dos osteoblastos influi na
remodelação óssea (FRANCISCHETTO; EIS; NOVAES, 1993).

Osso velho

11"
•-•

'''. ' l lOsso novo

IllOsteeide

Figura 2 — Digrama de reabsorção e formação Ossea
Fonte — FERNANDES, 2000

0 risco de fratura osteoporótica é determinado pela medida da massa óssea. A
partir da puberdade, temos um aumento desta massa em resposta aos ester6ides
gonadais, atingindo seu pico máximo na terceira ou quarta década de vida e depois
começa a decair progressivamente. Os homens possuem uma densidade óssea maior
que as mulheres. Homens com puberdade tardia apresentam menor densidade óssea
maxima, uma descoberta que pode justificar a presença de osteoporose em alguns
homens (ANDREOLI et al. 1998).

Quando a mulher atinge os 40 anos, começam a surgir as primeiras perdas
ósseas, ou seja, a reabsorção começa a exceder a formação óssea em cerca de 0,5%
ao ano. A partir da menopausa, a taxa de perda óssea se acelera muito nas mulheres;
até os 10 anos após a menopausa, a perda é maior no osso trabecular que no osso
cortical. Essa perda gira em torno de 10% a 15% no osso cortical e de 15% a 30% no
osso trabecular (FERNANDES, 2000). Num grupo de mulheres onde a osteopenia
(redução da massa óssea onde a BMD esta entre —1 e —2,5 desvio padrão do pico de
massa óssea. KANIS, 1994 apud GARCIA; SOUZA, 1999) é maior do que a esperada
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para a sua idade, considera-se um quadro de osteoporose pós - menopausa ou
osteoporose involucional do tipo I, caracterizada clinicamente por fraturas vertebrais por
esmagamento

e fraturas do rádio, denominadas fraturas de CoIles (AMARAL,

TEIXEIRA, 1995).

Terminado o período rápido de perda óssea pós—menopausa, a velocidade de
perda diminui e resulta em um envelhecimento normal presente em ambos os sexos
que é denominado de osteoporose senil ou osteoporose involucional do tipo II,
caracterizada pela presença de fraturas no quadril, pelve, pulso, úmero proximal, tibia
proximal e corpos vertebrais (ANDREOLI, et al, 1998).

Além da perda óssea decorrente de causas fisiológicas, outros distúrbios podem
levar à presença da osteoporose: são as causas secundárias da osteoporose e podem
derivar de doenças endócrinas, gastrointestinais, distúrbios da medula óssea, doenças
do tecido conjuntivo, drogas e outras (ANDREOLI, et al, 1998).

A grande dificuldade em se diagnosticar precocemente a osteoporose é que ela
é uma patologia assintomática. Uma avaliação cuidadosa da história do paciente é o
método mais indicado para selecionar os que devem ser submetidos a um exame
médico meticuloso. As fraturas vertebrais por compressão ocorrem pelo minimo
esforço, podendo ser causadas por um simples espirro. Devido ás inúmeras fraturas
vertebrais, o paciente vai perdendo altura e desenvolvendo características de um
portador de cifose dorsal e lordose cervical (ANDREOLI et al., 1996). Quando as
fraturas de quadril aparecem, a doença quase sempre está evoluída. Essas fraturas são
do tipo colo femural e intertrocantérica (ANDREOLI, et al. 1998).
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A coluna lombar e o fêmur são os ossos que apresentam padrão de massa
óssea definidos e possuem uma alta incidência de fraturas e morbidade decorrente das
mesmas (FRANCISCHONE, 1999). Por isso são referendados pela OMS para serem os
sítios ósseos de eleição para a precisão do diagnóstico com relação à osteoporose. Já
os ossos crânio—faciais ainda são questionáveis quanto sua precisão no diagnóstico de
osteoporose (GARCIA; SOUZA, 1999).

Quanto ao uso da radiografia odontológica para o diagnóstico da osteoporose já
foram feitos vários estudos. Hoje a Odontologia já vê a necessidade de uma reflexão
sobre a morfologia dos ossos da face e a definição de valores densitométricos, em
especial na mandíbula, pela sua caracterização morfológica similar a de um osso longo
(GARCIA; SOUZA, 1999).

2.1.2 Avaliação densitométrica da osteoporose

A Organização Mundial de Saúde define osteoporose como uma situação onde a
densidade óssea mineral apresenta um desvio padrão superior a 2,5 abaixo da média
da massa óssea obtida de uma população de referência de adultos jovens normais
(WHITE; RUDOLPH,1999).

A correta determinação da densidade óssea irá permitir um diagnóstico mais
preciso e mais precoce da osteoporose. Nos últimos 20 anos, tem se observado um
aprimoramento nas técnicas não-invasivas para quantificar o conteúdo ósseo mineral.
Com isso, tornou-se possível avaliar o esqueleto periférico, axial e do corpo todo, bem
como, diferenciar o osso cortical do trabecular com alto padrão de acuracia e precisão
(SZEJNFELD; LIMA; ATRA, 1995).

O desenvolvimento e a aplicação desses métodos tem contribuído para o
conhecimento epidemiológico, patológico, preventivo

e

para

o

tratamento da

osteoporose (KANIS, 1996).

Várias são as técnicas utilizadas para se quantificar a massa óssea a fim de se
detectar precocemente a osteoporose. Os métodos mais comumente utilizados são:
densitometria de emissão única, densitometria de raios X único, densitometria de dupla
emissão, densitometria dupla de raios X e tonnografia computadorizada quantitativa
(SZEJNFELD; LIMA; ATRA, 1995).

Além das técnicas acima citadas, as radiografias convencionais da coluna
vertebral, embora tenham baixa sensibilidade e especificidade, podem ser utilizadas,
como recurso complementar inicial para a detecção de osteoporose (SZEJNFELD;
LIMA; ATRA, 1995).

Estudos utilizando ultra-sonografia para avaliar algumas regiões ósseas, como o
calcâneo que s6 possui osso trabecular, têm sido realizados e por ter seu custo
reduzido, ser de fácil transporte e, principalmente, não expor o paciente à radiação, tem
ganhado aceitação como método de mensuração da qualidade óssea (CASTRO;
PINHEIRO, 2000 apud TOLLAZZI, 2001).

Mais recentemente, estudos com o uso da técnica de ressonância magnética
estão sendo realizados para estudar o osso trabecular e a microarquitetura óssea. A
ressonância magnética é um método não invasivo, livre de radiação ionizante, capaz de
fornecer imagens tridimensionais da estrutura trabecular. Embora seja uma técnica cara
e demorada para ser utilizada na triagem de pacientes osteopor6ticos, apresenta
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grande potencial para identificar com maior acurácia o risco de fratura no paciente,
após a densitometria óssea, e, assim, orientar seu tratamento (PINHEIROS, 2000 apud
TOLLAZZI, 2001)

2.1.2.1 Radiografia convencional do esqueleto

0 emprego dos Rios X, tornou a Radiologia essencial para a avaliação qualitativa
das alterações da estrutura óssea (GARCIA et al, 1996). Fornecem uma avaliação
qualitativa, por meio de sinais radiológicos, ou de forma qualitativa, por meio de indices
(TOLLAZZI, 2001).

Radiografi as de coluna vertebral mostram sinais radiográficos de osteoporose
quando já existe uma perda substancial de massa óssea (de 30% a 50%). Apenas o
aumento da radiolucidez não pode determinar a presença de osteoporose, mas a
presença de uma radiolucidez acentuada aliada à história clinica do paciente podem
dar indícios da suspeita ou não de osteoporose, sendo então recomendados os exames
mais precisos para confirmar o diagnóstico (KANIS, 1996).

2.1.2.2 Densitometria de emissão única (SPA)

A densitometria de emissão única (SPA) vem sendo utilizada por várias décadas
no diagnóstico de osteoporose para medir o teor mineral dos ossos longos. Utiliza uma
fonte de raios gama, proveniente do iodo (I 125), unida a um detector de cintilografia
acompanhado do scaneamento da área de interesse (KANIS, 1996).
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A análise da densidade óssea pode ser feita no fêmur, úmero e metacarpo, mas
o local mais utilizado é o antebraço e é expresso em g/cm 2 (JEFFCOAT et al., 2000).

0 osso do antebraço, como todo osso apendicular, possui forma irregular, tendo
quantidade de osso esponjoso e compacto variável, o que causa erros de reprodução,
não fornecendo valores referentes ã alteração da massa óssea do esqueleto axial, onde
a presença de osteoporose é mais freqüente (KANIS, 1996).

A vantagem dessa técnica é que a dose de radiação é muito baixa (cerca de 2 a
5 mRem), o volume tecidual é pequeno, o scaneamento dura de 10 a 15 min e tem boa
acurácia e precisão (KANIS, 1996). A desvantagem dessa técnica é que ela não pode
ser utilizada em ossos envolvidos por grande quantidade de tecido mole (SZEJNFELD;
LIMA; ATRA, 1995). A detecção de osteopenia através deste método é difícil, pois é
medido somente o osso cortical, que apresenta uma perda de massa mais lenta do que
00550 trabecular, no inicio da menopausa (ANDREOLI et al., 1996).

2.1.2.3 Densitometria de raios X único (SXA)

A densitometria de raios x único nada mais é do que a SPA na qual foi
introduzida uma fonte de raios X, e pode ser usada para medir a densidade óssea dos
OSSOS apendiculares, oferecendo uma medida planar (mg/cm 2 ), também denominada de

projeção. A medida é resultado da média de toda a estrutura óssea exposta aos raios
X na secção mensurada (ROLDÁN et al., 1998 apud TOLLAZZI, 2001).

A vantagem da densitometria de Raios X único é que ela evita isótopos e sua
dose de radiação é menor que 1pSv (ANIJAR, 2000 apud TOLLAZZI, 2001).

2.1.2.4 Densitometria de dupla emissão (DPA)

Densitometria de dupla emissão (DPA) foi desenvolvida em 1965, embora
somente em 1980 tenha começado a sua aplicação na prática médica (ANIJAR, 2000).
Utiliza uma fonte de gadolinio 153 (Gd 153) que emite fótons de duas energias (44 e 100
key); porém, seu custo é muito alto e a sua meia—vida relativamente curta. Para
resolver o problema da meia—vida curta adiciona-se césio 137 (Cs 137), ou americio
241(Am 241 ), porém a energia emitida é prejudicial a saúde (KANIS, 1996).

Esta técnica permite a medição de locais do esqueleto circundados por grande
quantidade de tecido mole (coluna vertebral, fêmur e corpo todo) além de identificar
tecido muscular e tecido adiposo (KANIS, 1996).

0 paciente é colocado em posição ântero-posterior com as pernas elevadas para
reduzir a lordose lombar. 0 osso acima e abaixo da área de interesse é selecionado
pelo operador, auxiliado por computador (KANIS, 1996).

O erro de precisão dessa técnica é de cerca de 5% e a acurãcia varia entre 5% e
10%. Como desvantagem dessa técnica temos o tempo de aquisição da imagem (15 a
60 min) e a dose de radiação (30 a 50pSv), bem maior que a verificada na
densitometria de emissão única (ANIJAR, 2000).

2.1.2.5 Densitometria dupla de Raios X ( DEXA)

A densitometria dupla de raios X (DEXA) foi introduzida em 1987 em substituição
a densitometria de dupla emissão, tornando-se um método amplamente utilizado para
quantificação da massa óssea. Seu principio de funcionamento baseia-se na diferença
das características de atenuação para o osso e tecidos moles, em função da energia
dos feixes de raios X, o que permite sua utilização para avaliar qualquer região do
corpo (ANIJAR, 2000).
A fonte de radiois6topo foi substituida por um tubo de raios X. 0 tempo de
aquisição da imagem passou a ser de 5 a 10 min, o erro de precisão também diminuiu
para cerca de 2% e a acurácia varia de 4% a 8%. Além disso, a dose equivalente de
radiação é de somente 1 a 3 pSv (ANIJAR, 2000).
A DEXA é ideal para a avaliação da massa óssea corpórea axial e total, pois em
incidência ântero-posterior mede a densidade mineral óssea da coluna vertebral,
incluindo os corpos vertebrais (ricos em osso trabecular) e os elementos dos processos
espinhosos (ricos em osso cortical) (ANDREOLI et al., 1998).

Os valores fornecidos de densitometria óssea são três: um valor absoluto (onde
a BMD é expressa em g/cm 2) e dois valores relativos (expressos em porcentagem, que
são: a curva de adultos jovens normais (young adult) e a curva ajustada para a idade,
sexo, raça e peso (age matched) (JEFFCOAT et al., 2000).
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2.1.2.6. Tomografia computadorizada quantitativa (TCQ)

A tomografia computadorizada quantitativa (TCQ) tem sido utilizada para
determinar a densidade óssea, embora tenha seu uso habitual impedido pelo alto custo
e acesso limitado, não sendo técnica ideal quando for necessário repetir medidas para
detectar pequenas modificações na densidade óssea (AMARAL; TEIXEIRA, 1995).

Foi desenvolvida como um meio de quantificar a estrutura óssea trabecular da
coluna, sendo o único método capaz de fornecer medidas tridimensionais das vértebras
(ANJAR, 2000). A tomografia computadorizada quantitativa permite a mensuração de
cada trabécula ou a densidade óssea total, representando-a em g/cm 3 (JEFFCOAT et
al., 2000).

Podemos dizer que a desvantagem da TCQ sobre a DPA e a DXA é que nas
duas últimas a densidade óssea pode ser medida na coluna lombar e na proximal do
fêmur. Já na TCQ somente a densidade vertebral pode ser determinada. A grande
vantagem da TCQ é que pode medir o osso esponjoso no centro do corpo vertebral,
medida esta que não é alterada por artefatos como oste6fitos vertebrais e calcificações
aórticas (AMARAL; TEIXEIRA, 1995).

0 erro de precisão dessa técnica pode variar entre 1% a 5 % e a acurácia, de 4%
a 15%; o tempo de duração do exame é de 5 a 10 min, com dose efetiva de radiação
entre 50 e 100pSv (ANIJAR, 2000).
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2.1.2.7 Ultra-som atenuado

Esta técnica ainda não está totalmente validada, mas os resultados obtidos são
encorajadouros. Esse exame consegue identificar até 73% das mulheres que
apresentam diminuição da densidade óssea (RIBOT et al., 1992 apud GARCIA;
SOUZA, 1999). 0 sistema é composto por duas bandas largas ultra—sônicas, que são
fixadas separadamente junto a um computador interfásico. Uma banda atua
transmitindo a freqüência e a outra recebendo (KANIS, 1996).

0 ultra-som passa pelo calcanhar em uma freqüência que varia de 20 a 1000
kHz, sendo que a atenuação de cada freqüência é comparada com a da água.

A

atenuação está relacionada com a quantidade de osso no caminho do ultra-som e com
a estrutura trabecular (KANIS, 1996).

Quando utilizadas juntas a ultra-sonografia atenuada no calcanhar

e

a

absorrnetria do calcanhar conseguem discriminar casos de fratura e de controle melhor
do que quando utilizadas separadamente. Foram feitas a medida atenuada do
calcanhar e a densidade mineral óssea (bone mineral density

-

BMD) do quadril, e as

duas medidas forneceram dados significativos de risco de fratura de quadril. Quando a
atenuação foi ajustada pelo BMD, o efeito do ultra—som persistiu. Essas observações
justificam o uso do ultra-som atenuado para fornecer elementos do estado do esqueleto
não capturado somente pelo uso do BDM (KANIS, 1996).

As vantagens do uso do ultra-som são o seu baixo custo, a praticidade, o curto
tempo de exame e a ausência de radiação ionizante (GARCIA; SOUZA, 1999).

Antes de diagnosticar a osteoporose pela medição da massa óssea é importante
uma boa anamnese, para se garantir que não há presença de fatores secundários que
possam desencadear um processo de osteoporose. Além disso, exames laboratoriais
também têm sido solicitados para auxiliar no diagnóstico de desordens esqueletais ou
das causas secundarias da osteoporose. A biópsia óssea, embora seja rara, pode ser
utilizada na determinação de osteomalácia e desordens ósseas renais (ANDREOLI et
al., 1998).

Os exames laboratoriais mais utilizados são a detecção de cálcio sérico na urina,
fosfatase alcalina, hidroxiprolina, osteocalcina, hidrólise da glicose, peptideos de
extensão pró-colageno, glicoproteina HS alfa 2, fosfatase ácida e estimativa bioquímica
da perda óssea (KANIS, 1996).

2.1.2.8 Radiografias odontolágicas

Este é o assunto básico do presente trabalho e que sera desenvolvido a seguir.
Nesta seção, fazemos observações preliminares para encaminhamento do tema.

Sobre o uso da radiografia odontológica para o diagnóstico da osteoporose já
foram feitos vários estudos a fim de auxiliar os cirurgiões-dentistas no planejamento de
procedimentos ortodeinticos, periodontais, cirúrgicos e de implantes dentários, além da
prevenção e aplicação de condutas adequadas para cada paciente que apresente
fatores de risco devido a osteoporose, evitando-se assim grandes perdas ósseas que
podem gerar limitações importantes (TOLLAZZI, 2001).
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Hidelbot (1997) cita que em 1960, através de estudos histomorfométricos e
microrradiográficos,

foi possível descrever o aumento da porosidade cortical da

mandíbula principalmente em mulheres acima dos 50 anos. Correlacionaram
osteoporose e perda óssea bucal e a partir de então se vem tentando, através de
radiografias odontológicas, determinar mais precocemente a densidade óssea mineral
com um custo mais baixo, já que radiografias odontológicas são feitas rotineiramente
em consultório.

Horner et al. (1996) enfatizaram que a validação do diagnóstico de osteoporose
por radiografias dentais s6 seria possível se os padrões ósseos para a mandibula
estivessem diretamente relacionados com outros sítios esqueletais acometidos pela
patologia,

e em segunda instância se houvesse aumento da sensibilidade

e

especificidade quanto á demonstração da densidade óssea mineral.

Wactawski-Wende et al. (1996) numa revisão de literatura sobre o papel da
osteopenia na perda óssea oral e na doença periodontal, evidenciaram algumas
técnicas e métodos para se determinar a densidade óssea mandibular, descritas a
seguir:
a) uso da tomografia computadorizada quantitativa para mensurar o
conteúdo ósseo mineral da mandíbula;
b) índice radiomorfométrico da massa óssea da cortical mandibular
usando o índice panorâmico mandibular (PM I);
c) radiografias interproximais, referenciadas por Hausman (1990)
(GARCIA; SOUZA, 1999) como sendo as que melhor mantém as
características anatômicas e
alveolares;
d) DPA;

a evidência das cristas ósseas

e) avaliação radiográfica quantitativa e qualitativa para um sistema de
análise da imagem densitométrica auxiliada por computador
(CADIA), que demonstrou uma alta reprodutibilidade tanto na
técnica radiográfica quanto na mensuração;
O radiografias panorâmicas com

o uso de um penetr6metro de

alumínio para padronizar as imagens;
g) subtração digital de radiografias, utilizada para monitorar alterações
ósseas e que consiste na obtenção de duas radiografias tiradas do
mesmo paciente em dois tempos diferentes. Um computador é
usado para gerar uma imagem que resulta da subtração das duas
radiografias (AVILA et al.,1996). Essa técnica pode detectar e
medir mudanças na altura óssea em milimetros (mm) ou na
densidade óssea em miligramas por milimetro quadrado mg/mm 2);
h) DEXA;

Law; Bolien; Chen (1996), num estudo para detecção da osteoporose usando
radiografias orais comparando quatro métodos, utilizaram técnicas radiográficas
periapicais, oclusal e panorâmica (todas com um penetrômetro de alumínio para
padronizar as imagens) e as avaliaram pelos métodos da análise da dimensão fractal
(que mede a complexidade da estrutura do osso alveolar), microdensitometria (que
mensura a densidade óssea pela densidade ótica do filme), análise da intensidade do
pixel (que determina a quantidade de preto e de branco numa escala de 0 (preto) a
255 (branco)) e pela análise panorâmica (que mede a espessura do osso cortical no
ângulo da mandíbula). Concluíram que nenhum método deve ser usado sozinho para o
diagnóstico de osteoporose.
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Jean et al. (1996) descreveram o método "Digital Image Ratio" (DIR), que utiliza
imagem digital e mede diretamente mudanças no processo alveolar. 0 resultado
representa a mudança relativa das massas ósseas entre duas radiografias.

Garcia e Souza (1999) relataram o uso de radiografias digitais para relacionar os
valores lineares da reabsorção da crista óssea alveolar e os valores lineares da
espessura cortical vestibular para o osso mandibular, que permitem a substituição do
filme e seu processamento por sensores eletrônicos e computadores. A vantagem
dessa técnica é que as imagens podem ser manipuladas e armazenadas, porém seu
custo operacional ainda é oneroso.

A tomografia computadorizada permite a aquisição de imagens tanto de tecido
duro como mole, avaliando separadamente o conteúdo do osso cortical e trabecular,
determinando a qualidade e a densidade óssea, além de possibilitar medidas
tridimensionais ou volumétricas. A desvantagem dessa técnica é o alto custo, o tempo
de exame e a exposição dos pacientes a altíssimos níveis de radiação (BROOKS et al.,
1997).

Assim a determinação da densidade óssea é de suma importância para
comprovar o diagnóstico de osteoporose. Desde 1960, quando a perda óssea
mandibular foi relacionada a perda óssea total se quer através de radiografias
odontológicas comprovar esses achados. Desta forma poderá se utilizar essas
radiografias como um método mais precoce, de fácil aquisição e de baixo custo para
diagnosticar a presença de osteoporose.
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2.2 Revisão de literatura especifica

Nesta seção fazemos a síntese de vários trabalhos realizados, com o propósito
de verificar se a densidade mineral óssea dos maxilares pode determinar precocemente
a presença ou a ausência de osteoporose. Para um melhor entendimento e posterior
discussão, procuramos descrever esses trabalhos conforme as respectivas técnicas
radiograficas utilizadas.

2.2.1 Radiografia periapical

Kribbs;

Chesnut; Smith (1983a) avaliaram a eficácia da técnica de

microdensitometria, procurando determinar a densidade óssea mandibular em
pacientes edêntulos e dentados, no que diz respeito a sua utilização, precisão e
tolerância pelo paciente. Este estudo abrangeu 30 mulheres, cujas idades variaram
entre 55 e 71 anos, com diagnóstico de osteoporose pós-menopausa comprovado pela
presença de fratura por compressão vertebral

e sem nenhuma outra desordem

metabólica; abrangeu também 10 indivíduos (três mulheres e sete homens) com idade
entre 28 e 72 anos, com dentição completa e sem história de doença óssea ou fratura
vertebral.
Foram feitas três radiografias periapicais da região posterior direita da
mandíbula, utilizando filme oclusal modificado e com um penetrômetro de alumínio
fixado a face oclusal.
Os resultados encontrados mostraram que a análise microdensitométrica

é

simples e bem tolerada, possuindo alta precisão na determinação da densidade óssea
mandibular quando são utilizadas radiografias intra-orais. A densidade óssea
mandibular, neste caso, pôde ser comparada a densidade óssea de outras regiões,

ajudando a delinear a eficácia de diferentes métodos terapêuticos na redução do
rebordo alveolar da mandíbula. Os autores ressaltaram, também, a necessidade de
maiores investigações para melhor estabelecer a precisão da técnica.

Kribbs;

Chesnut; Smith (1983b) dando continuidade ao estudo anterior,

documentaram os achados orais em 30 mulheres que faziam parte de um grupo para
determinar a eficácia da terapia com Clodronato de Sódio (Cl2MDP) na osteoporose
pós-menopausa, e determinaram a relação entre os achados sistêmicos e orais.

O padrão dentário foi avaliado pela perda da altura do rebordo alveolar, pela
densidade óssea da mandíbula, pela perda óssea periodontal e pela perda dos dentes.
A osteoporose foi diagnosticada através da análise da ativação do neutron, que
determinou a quantidade total de cálcio, e pela SPA da região distal do rádio, que
determinou a massa óssea regional.
Na história dental, foram avaliados a perda dental, as razões e o tempo decorrido
das extrações, o tipo e o número de próteses feitas, os problemas decorridos pelo uso
de prótese e a freqüência dos cuidados dentais.
Em todos os pacientes foram realizadas radiografias periapicais modificadas,
conforme descrição feita anteriormente (KRIBBS; CHESNUT; SMITH, 1983a), para
determinar a densidade mandibular através da análise microdensitométrica na região
próxima ao forame mentoniano. Foram feitas também radiografias panorâmicas
objetivando medir a altura do rebordo alveolar da mesma região.
Nos 23 pacientes dentados, foram feitas mensurações das bolsas periodontais e
registrado um índice de inflamação em seis sítios padronizados.
Quando foi comparada toda a população, existiu significativa correlação entre os
valores encontrados para o rebordo alveolar, densidade óssea alveolar, SPA de rádio e
a quantidade total de cálcio (TBC). A altura da mandíbula foi correlacionada
inversamente com o número de dentes perdidos, mas mostrou correlação com medidas
de densidade. Além disso, existiu uma boa correlação entre a densidade óssea

alveolar e o rebordo alveolar e o TBC. A análise da relação entre doença periodontal e
osteopenia e entre nutrição e osteopenia não mostrou correlação significativa.
Sabe-se que a idade, a história nutricional, a freqüência com que o paciente
cuidou dos dentes e a osteopenia generalizada contribuem para a perda óssea do
rebordo e osso alveolar. Isto corrobora os resultados do estudo, que relacionou a
osteopenia generalizada com achados orais mostrando que o rebordo alveolar e a
densidade óssea mandibular correlacionam-se, significativamente, com a massa total e
regional. Assim, qualquer medida terapêutica que controle ou tenha algum resultado na
osteoporose, poderá ter efeito na densidade óssea mandibular.
Ruttimann; Webber; Hazelrig (1992) investigaram se a estimativa da dimensão
fractal de radiografias periapicais, rotineiramente obtidas pelos cirurgiões dentistas,
consegue fornecer informações que caracterizem as mudanças estruturais do osso.
Também pesquisaram se o modelo fractal é um descritor adequado do padrão ósseo
peridentário representado nas radiografias intra-orais, se a mensuração da dimensão
fractal é independente do ângulo de projeção dos raios X e se estimativas da dimensão
fractal do osso peridentário determinado por radiografias clinicas pré-existentes, são
capazes de diferenciar mulheres pré e pós-menopausa.

Este estudo se constituiu de duas técnicas de experimento: a análise, in vitro da
radiografia de duas mandíbulas humanas que verificou a viabilidade do método e a
comprovação dessa análise in vivo.
No estudo in vitro duas mandíbulas foram divididas em cinco partes de acordo
com as regiões dentárias (pré-molares e molares de cada lado e incisivos). Cada parte
foi fixada num modelo especial, e radiografada em três ângulos de projeção diferentes
0
(-5 , 0° , +5°) antes e depois do osso alveolar sofrer descalcificação com solução de
ácido fórmico a 10% (FIG. 3).
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Figura 3 — Determinações das areas e diagrama das projeções geométricas
Fonte — RUTTIMANN, WEEBER; HAZELRIG, 1992

No estudo in vivo foram obtidas radiografias não padronizadas de seis mulheres
pré-menopausa com idade entre 28 e 38 anos e seis mulheres pós-menopausa com
idade entre 57 e 67 anos.
Os efeitos da localização anatômica, dos diferentes ângulos de projeção e da
descalcificação na medida da dimensão fractal foram investigados através de medidas
repetidas da análise de variância (ANOVA) obtidas por um programa de computador.
Os resultados ANOVA do experimento in vitro mostraram que a dimensão fractal
consegue discriminar a localização anatômica do osso trabecular, independente do
ângulo de projeção.
Já os resultados in vivo mostraram que a dimensão fractal aumenta no grupo de
mulheres pós-menopausa. Os dados indicaram uma diferença da estrutura óssea entre
os dois grupos.
A significativa diferença entre a dimensão fractal antes e depois da menopausa
corroboram o estudo por várias razões, demonstrando que as mudanças relacionadas

idade do osso trabecular produzem um aumento da dimensão fractal. 0 uso de
radiografias de rotina é muito viável. Embora nesta amostragem a diferença de idade
tenha sido grande entre os dois grupos, a obtenção de resultados estatisticamente
significantes sugere que a dimensão fractal possa detectar mudanças na estrutura do
osso.
Deste estudo, os investigadores concluíram que o modelo fractal é um descritor
do padrão ósseo, que independe do ângulo de projeção, mas é dependente da
localização anatômica, do grau de desmineralização e da idade da mulher.

Southard e Southard (1996) realizaram uma descalcificação controlada em cinco
maxilas. Em cada estágio de descalcificação o percentual de cálcio perdido foi
quantificado. Então, compararam diferentes técnicas de análise de radiografias
periapicais para determinar qual determina melhor a perda óssea na maxila.
Foram usadas 140 radiografias de cinco maxilas submersas em solução de 30m1
de ácido hidrocloridrico a 0,1N, e observadas em períodos de 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40,
50, 70 e 90 min, cada uma. Somente as maxilas que não sofreram descalcificação
foram radiografadas em três diferentes ângulos de projeção (-5 ° , 0° , +5°): as demais
foram radiografadas somente na angulação de zero graus.
Após digitalização dessas imagens e posterior análise computacional por várias
técnicas, os resultados demonstram que a média da intensidade do pixel

e a

rugosidade da superfície diminuem nas maxilas descalcificadas. A análise estatística da
altura óssea não foi muito boa. Neste estudo, contradizendo os resultados encontrados
por outros cientistas, a dimensão fractal diminuiu com a descalcificação. 0 que melhor
determinou as mudanças do osso alveolar foi à média da intensidade do pixel. Quando
se quer observar a variação da rugosidade da superfície, o gradiente, a dimensão
fractal e a energia de textura de Lows foram ás análises que deram os melhores
resultados. A detecção da diminuição de cálcio na análise da textura da imagem
radiográfica é de 9% a 12%, em oposição à detecção de perda óssea por radiografias
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convencionais que só mostram alguma alteração quando esta perda já é de cerca de
30%.

Southard et al. (1996) examinaram num estudo in vitro se a dimensão fractal de
radiografia na maxila anterior e no osso do processo alveolar posterior mudaria durante
osteoporose simulada, e se a avaliação da dimensão fractal tinha sensibilidade para
mostrar pequenas mudanças no ângulo de projeção dessas radiografias.
Foram obtidas radiografias de cinco amostras da região anterior

e cinco

amostras da região posterior de maxilas humanas maceradas, consideradas como uma
região de interesse (R01). Cada amostra possuía junto ao osso um penetr6metro de
aluminio, com escalas de 0,5 a 7,5mm. As amostras foram radiografadas inicialmente e
a cada descalcificação parcial (em 30m1 de solução de ácido cloridrico a 0,1N, em
intervalos de tempo de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70 e 90 min) em diferentes
ângulos de projeção (-5 ° , 0, +5). Depois essa amostragem sofreu descalcificação total e
foram radiografadas num ângulo de projeção de zero grau. Ao todo, foram realizadas
560 radiografias.
As amostras sofreram análise de variância (ANOVA) para determinar se existia
diferença no valor da dimensão fractal entre os grupos.
Uma significativa diferença foi encontrada entre a dimensão fractal inicial e as
demais dimensões fractais, independente dos ângulos de projeções.
Os resultados deste estudo indicaram uma forte correlação entre a
desmineralização generalizada do osso alveolar em maxilas humanas e a diminuição
do valor da dimensão fractal na condição ideal in vitro.

No entanto a sensibilidade da

dimensão fractal a pequenas mudanças na posição da maxila torna a aplicação clinica
questionável.

;()

Garcia; Costa; Souza (1996) estudaram os valores de leitura óptica da densidade
óssea, numa região de interesse (R01), entre incisivo lateral e canino de maxilas.
Foram obtidos 12 pares de radiografias periapicais com um penetr6metro de
alumínio fixado a face oclusal da ROI, dos dois lados da maxila, de homens brancos
com idade entre 18 e 35 anos. As imagens foram selecionadas pela analise subjetiva
de três observadores, que escolheram as melhores para serem submetidas a análise
óptica densitométrica.
Os resultados mostraram valores bastante distintos para cada leitura da
densidade ótica da maxila, visto que até aquele momento não existiam, na literatura,
valores definidos para a densidade dos ossos maxilares e também não se sabia qual
técnica radiografica determinava, com mais acuracia, esses valores.

White

e

Rudolph (1999) realizaram um estudo para determinar se as

características morfológicas do osso trabecular na maxila e mandíbula diferem entre
pacientes normais e osteopor6ticos.
A amostra contou com radiografias periapicais de regiões da maxila e mandíbula
com ausência de dentes, de 11 pacientes com história de osteoporose e idade média
de 63,1 e de 12 pacientes normais com idade média de 39,3 anos.
Todas as radiografias foram digitalizadas utilizando 600dpi pelo Afga Arcus II
scanner. As imagens do osso basal na região anterior e do osso alveolar na região
posterior foram selecionadas da seguinte maneira:
a) região anterior da maxila acima dos apices dos incisivos;
b) região anterior da mandíbula abaixo dos incisivos;
c) região posterior da maxila atras do último molar e abaixo do seio
maxilar;
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d) região posterior da mandíbula atrás do último molar e acima do
nervo mandibular.
As medidas das características morfológicas da arquitetura do osso trabecular
foram obtidas pelo uso do programa NIH Image.
Os resultados mostraram uma mudança do padrão ósseo trabecular nos
pacientes osteoporóticos.
Embora a análise do padrão trabecular seja independente dos fatores de
exposição e processamento e sugira diferenças entre pacientes osteopor6ticos e
normais este estudo teve limitações em suas conclusões porque: a amostra foi
pequena; a maioria dos pacientes precisava ser melhor avaliado; todos os pacientes
eram mulheres e sua a história médica da osteoporose e do valor da BMD não eram
conhecidos; a idade do inicio da menopausa e se era feita alguma reposição hormonal
também não eram conhecidas bem com, os fatores ambientais. Um maior número de
trabalhos se faz necessário para confirmar esses resultados, e definir melhor as duas
populações.

2.2.2 Radiografia panorâmica

Devlin e

Horner (1991) projetaram um penetr6metro de níquel com 17

espessuras diferentes que foi fixado no chassi do filme. Esse penetr6metro foi avaliado
quanto à sua aplicabilidade na densitometria óssea utilizando-se radiografias
panorâmicas e também se possibilitava determinar, densitometricamente, o conteúdo
ósseo mineral da mandíbula utilizando radiografias panorâmicas.
Foram radiografadas quatro mandíbulas in vitro que tiveram a densidade óssea
medida em várias áreas (ROls). Os conteúdos de cálcio e fósforo foram determinados
por análises clinicas, em núcleos de 3mm de espessura, nessas mesmas ROls.
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Observaram que o uso de radiografias panorâmicas com um penetrômetro de
níquel fornece, de forma rápida, uma medida quantitativa do conteúdo mineral ósseo
mandibular. No entanto, estas radiografias contêm sombras que cobrem área de
interesse. Este problema limita as regiões onde a densidade pode ser feita, ângulo e
corpo da mandíbula até canino.
Os resultados mostraram uma significativa correlação entre a espessura do
níquel—equivalente e a quantidade de cálcio e fósforo contido nas RÓIS.
Um valor baixo de níquel-equivalente e pouco conteúdo mineral em radiogra fi as
panorâmicas da mandíbula pode ser devido à presença de fina camada cortical e ao
aumento da porosidade intracortical.
Como esse estudo foi realizado in vitro, os autores salientam a necessidade de
um estudo clinico para determinar se essa técnica tem suficiente acurácia em fornecer
dados individuais e quando se pode ser usada como um método simples para
selecionar pacientes com mandíbulas osteoporáticas.

Benson; Prihoda; Glass (1991) definiram um novo indice radiomorfométrico da
massa do osso cortical mandibular, utilizando radiografias panorâmicas. Denominaramno Índice Panorâmico Mandibular (PMI).
Neste experimento foram selecionadas 353 radiografias panorâmicas de adultos
cujas idades variavam de 30 a 79 anos, divididos de acordo com o sexo, idade e grupo
racial (negro, branco e hispânico).
A ROI analisada foi a do pré-molar inferior por apresentar menor distorção e
magnificação inerentes ás radiografias panorâmicas, embora muitas vezes tenha sido
difícil determinar a margem superior do forame mentoniano.
O índice panorâmico mandibular foi calculado pela razão entre a espessura
cortical e a distância da margem superior do forame mentoniano até o bordo inferior da
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mandíbula, e a espessura da cortical e a distancia da margem inferior do forame
mentoniano até o bordo inferior da mandíbula (FIG. 4).

PMI (M argem superior ).= --A

Margem inferior) =
_
4_,Nze:

•

t
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Figura 4 — Diagrama da medida do PMI
Fonte — BENSON; PRIHODA; GLASS, 1991

Todos os dados foram estatisticamente analisados pelo método ANOVA. Os
resultados demonstraram significativas diferenças entre os grupos raciais e entre o sexo
e a idade.
Afirmaram que o osso cortical da mandíbula nem sempre é capaz de refletir a
perda óssea mineral com a mesma acurácia de outros sítios esqueletais, mas sugerem
que o PMI pode ser um bom indicador das mudanças do osso cortical mandibular.
Este estudo representa apenas o osso normal ou fisiológico baseando-se na
determinação do estado anormal da massa cortical da mandíbula, sendo um modelo
inicial para estabelecer as bases de um diagnóstico preliminar de pacientes de alto
risco de osteoporose por parte dos cirurgiões-dentistas, pois a osteoporose tem sido
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associada â perda dental, ã excessiva reabsorção do rebordo alveolar, à demora na
regeneração óssea após exodontia, à dor de dente reflexa causada pelo afinamento do
assoalho do seio maxilar e ã doença periodontal.

Horner e Devlin (1992) confirmaram clinicamente o estudo in vitro realizado
anteriormente (HORNER; DEVLIN, 1991).
Participaram deste estudo 100 pacientes edêntulos, sem história de doença
metabólica, avaliados através de radiografias panorâmicas que possuíam um
penetr6metro de níquel fixado ao chassi para servir de referência na imagem
radiográfica. A região a 3mm inferior e posterior ao forame menoniano, foi a região de
interesse (R01) escolhida para se determinar a densidade ótica da mandíbula.
O diagnóstico de osteoporose mandibular foi realizado através de análise visual
das radiografias panorâmicas, por um único observador,

e mostrou evidências de

osteoporose em 27 pacientes dos quais 24 eram mulheres. Dos 73 pacientes restantes,
não osteoporáticos, apenas 32 eram mulheres.
Os resultados deste estudo mostraram que as mulheres possuem menor
densidade mandibular que os homens e mostraram ainda que a diferença na densidade
ótica mandibular entre os sexos não pode ser responsável pelas diferenças da média
da idade ou pelo período de ausência dentária entre as duas populações. Validou
clinicamente o uso de radiografias panorâmicas na determinação do conteúdo ósseo
mineral da mandíbula, servindo assim como um exame prévio para selecionar pacientes
que deverão ser investigados mais detalhadamente.

Hirai et al. (1993) pesquisaram a relação entre a osteoporose e a redução do
rebordo alveolar em pacientes idosos e edêntulos.
Foram investigados 44 pacientes (16 homens e 28 mulheres) com idade média e
81,1 anos. 0 diagnóstico de osteoporose foi feito por radiografias frontal e lateral da
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coluna vertebral. Conforme o grau de severidade da osteoporose os pacientes foram
separados de acordo com a Classificação de Jikei:
a) Normal ou osteoporose precoce: apresentou diminuição da
densidade óssea e largura do trabeculado;
b) Classe I: o trabeculado horizontal esta reduzido e o trabeculado
vertical está proeminente;
c) Classe II: o diminuição do trabeculado horizontal é mais progressivo
e o trabeculado vertical é esparso;
d) Classe Ill:

o trabeculado

horizontal quase desaparece

e o

trabeculado vertical é vagamente encontrado.
Através de radiografias panorâmicas foi medida a altura do rebordo alveolar na
mandíbula do bordo inferior até a extremidade superior da crista alveolar na região do
forame mental (FIG. 5).

Figura. 5 — Diagrama do método de medição da altura do rebordo alveolar
Fonte — HIRAI et a l ., 1993

Os níveis séricos de cálcio (Ca), de fosfato inorgânico (P), de hormônio
paratireáide (PTH) e de calcitonina (CT) foram comparados com a altura do rebordo
alveolar em todos os pacientes.
Foi investigada a relação entre a altura do rebordo alveolar, o grau de severidade
da osteoporose e o resultado da análise sanguínea.
Os resultados encontrados demonstraram que as mulheres sofrem mais de
osteoporose que os homens. Verificaram que a altura do rebordo alveolar é menor nas
mulheres que nos homens. Esse resultado pode ser alterado pelo uso de prótese
dental, mais prolongado nas mulheres, já que perdem os dentes mais cedo que os
homens. Com a idade e de acordo com a severidade da osteoporose esta altura
diminui. 0 nível do PTH foi alto nos pacientes com rebordo alveolar reduzido. A altura
do rebordo alveolar em pacientes edêntulos foi significativamente correlacionada com a
osteoporose severa, mostrando que a osteoporose influencia a balança entre a
formação e reabsorção óssea, podendo ser uma estimativa negativa do osso e
sugerindo que a osteoporose afeta a reabsorção do rebordo alveolar. Porem, mais
investigações são necessárias, incluindo a história dental do paciente e a condição da
prótese para verificar a veracidade dessas correlações.

Klemetti et al. (1993) verificaram se o índice panorâmico mandibular (PMI) é
suficientemente sensível para correlacionar a densidade óssea mineral (BMD) da área
lombar, da cabeça do fêmur e da porção cortical e da porção trabecular de mulheres
pós-menopausa, com diferentes graus de perda óssea.
Participaram deste estudo 355 mulheres pós-menopausa com idade entre 48 e
56 anos. Dessas mulheres, 128 eram totalmente edêntulas e 102 tinham dentes
somente na mandíbula.
O PMI foi calculado de acordo com o método de Benson, Prihoda, Glass (1991)
usando uma escala milimétrica. Os valores da densidade óssea mineral da cabeça do
fêmur (BMDN) e da coluna vertebral L2 a L4 (BMDL) foram realizados por DEXA.
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valor da densidade óssea mineral da mandíbula foi medido em 77 mulheres totalmente
ou parcialmente edêntulas, através da TCQ. A densidade mineral do osso trabecular
(BMDT) foi calculada pela média de três fatias sucessivas dos dois lados da mandíbula
localizada distalmente ao forame mentoniano, e a densidade mineral do osso cortical
(BMDC) foi calculada da mesma forma, sendo que a localização era distal

e

vestibularmente ao forame mentoniano.
Os valores do PMI não satisfizeram as condições de normalidade. Por isso não
usaram o ANOVA diferentemente de Benson, Prihoda e Glasss que usaram. Os
resultados obtidos para BMDN, BMDL, BMDC e BMDT satisfizeram as condições de
normalidade de distribuição.
Os resultados mostraram que os valores PMI não se correlacionaram muito bem
com os valores da BMDN, da BMDL, da BMDC e da BMDT. Quando as amostras foram
dividas em 3 subgrupos de acordo com a BMDN, BMDL e PMI, os coeficientes de
correlação também não foram bons. Quando a média dos subgrupos foi comparada, a
diferença do PMI entre os grupos com valores baixos e altos da BMDN foi significativa.
Quando as mulheres foram classificadas em três subgrupos baseadas no valor da PMI,
a diferença foi significativa quando considerados os valores da BMDN, BMDL, BMDC e
BMDT.
Baseando-se nesses resultados, os autores concluíram que com radiografias
panorâmicas é difícil achar uma forte correlação entre o PMI e o estado geral do osso
mineral numa população de mulheres pós-menopausa na meia-idade. A correlação não
parece ser superior quando diferentes camadas da mandíbula são estudadas, mas o
PMI pode ser usado como um indicador das mudanças ósseas minerais quando o valor
do PMI for diferente do valor médio do PMI da população.

Klemetti; Kolmakov; Króger (1994) verificaram se a técnica panorâmica avaliaria
mais especificamente mudanças no conteúdo mineral do osso cortical da mandíbula, e
se era possível prever a densidade óssea mineral geral no esqueleto através dessas
mudanças.
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Fizeram parte deste estudo 230 mulheres edêntulas somente na maxila e 128
mulheres totalmente edêntulas e sem nenhuma história de desordem endócrina,
metabólica ou esqueletal, com idade entre 48 a 56 anos. Os valores da BMDN e
BMDL foram determinados por DEXA e as maxilas foram examinadas pelas radiografias
panorâmicas. A cortical inferior foi detectado nos dois lados da mandíbula e distalmente
ao forame mandibular, classificando as pacientes em 3 grupos (FIG. 6):
a) Cl: a margem endostal da cortical se apresentou uniforme nos dois
lados;
b) 02: a margem endostal mostrando um defeito semilunar em um dos
lados;
c) 03: a camada cortical era claramente porosa.
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Figura. 6 — classificação da cortical mandibular

Fonte — KLEMETTI; KOLMAKOV; KROGER, 1994

Os resultados do estudo das radiografias panorâmicas foram comparados com o
grupo osteopor6tico,

e mostraram que a severidade das mudanças da cortical
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mandibular era significativamente dependente do estado mineral do esqueleto. Quando
a média dos valores BMDN e BMDL no grupo com mudanças mais severas na cortical
foi comparada com o grupo com menores mudanças, a diferença foi significativa. A
média dos valores PM!

e a média da altura da cortical mandibular no grupo

osteopor6tico se correlacionaram significativamente com o estado mineral do esqueleto.
Porém, esses valores não foram significativamente capazes de diagnosticar o
risco de osteoporose, confirmando que a radiografia panorâmica produz muito pouca
informação. Com amostras maiores, é possível que haja uma correlação positiva e
dependência entre a densidade óssea do esqueleto e as mudanças na cortical
mandibular mostradas na panorâmica. De qualquer modo, este estudo mostrou que o
risco de osteoporose para uma única pessoa não pode ser diagnosticado, com certeza,
pelo uso de radiografia panorâmica.

Taguchi et al. (1995a) investigaram a relação entre a massa óssea mandibular e
o número de dentes presentes através da medida da largura da cortical mandibular
obtida em radiografias panorâmicas.
Fizeram parte deste estudo 170 mulheres com idade média de 46 anos e 99
homens com idade média de 36 anos. A densidade mineral da mandíbula foi
determinada pela menor medida, no bordo, da largura da cortical mandibular (MCW) na
região do forame mentoniano de um lado ou nos dois lados da mandíbula (FIG. 7 A e
B).
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Figura 7 A e B — Medida da MOW na radiografia e no diagrama
Fonte — TAGUCHI et al., 1995

Foi investigada também a relação da MOW com o sexo, a idade e o número de
dentes presentes. Os resultados encontrados foram analisados estatisticamente pelo
Teste t — student.
Os resultados evidenciaram que o valor MOW foi significativamente menor nas
mulheres, especialmente a partir da quinta década de vida. Quando comparados o
número de dentes presentes, este foi menor nas mulheres, com significativa correlação
na sétima década de vida. Na comparação do número de dentes presentes com os
valores MOW iguais ou maiores que a média e valores MCW iguais ou abaixo da média,
entre a quinta e sétima década de vida, o número de dentes presentes em todos
aqueles com valor MOW acima da média foi significativamente maior.
Esses dados sugerem que o valor MOW pode correlacionar com a perda dental
nas mulheres. Mulheres entre a quinta e sétima década de vida e que possuem 15 ou
mais dentes, há um valor menor da MOW do que naquelas com menos dentes; Estes
dados levam a crer que a diminuição da MOW no grupo com poucos dentes
provavelmente contribui com a perda dental de mulheres após a menopausa.
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Como confirmações histofisiológicas mostram que não há remodelação interna
do osso cortical no bordo inferior da mandíbula, os autores acreditam que a
osteoporose ou osteopenia na mandíbula é o maior contribuinte para a perda dental.
Neste estudo a relação entre a osteoporose e a perda dental em mulheres pósmenopausa foi confirmada, sendo sugerido que a perda dental em mulheres Osmenopausa possa ser avaliada pela MCW obtida por radiografias panorâmicas.

Taguchi et al. (1995b) avaliaram a relação entre os vários achados orais e as
fraturas de vértebras, e desenvolveram uma equação que poderia ser aplicada para
determinar a probabilidade dessa relação existir em certos pacientes.
Foram feitas radiografias panorâmica e lateral da coluna de 64 mulheres com
idade entre 50 a 70 anos. Esses pacientes foram avaliados quanto â presença de.
tumores (50); cisto (04); linfoadenopatia (2);fratura maxilar (3);eritroplasia (1); sialolito
(4).
Nenhuma paciente tinha doença metabólica, hiperparatireoidismo primário ou
secundário, osteomalácia, artrite rematóide, mieloma múltiplo ou osteoporose
secundária. Nenhum paciente fazia uso de drogas que afetassem o metabolismo ósseo
e o tempo de menopausa não era conhecido.
A análise radiográfica descrita por Pacifici et al. (1992) e citada por Taguchi et
al., (1995b) foi utilizada para determinar a presença de fraturas. 0 número de dentes, o
valor MCW, o grau de reabsorção alveolar do osso mandibular e a classificação
morfológica do córtex inferior da mandíbula (MIC) foram avaliados por radiografias
panorâmicas e foram considerados achados orais. A altura total da mandíbula (M) foi
dividida pela altura do centro do forame mental até o bordo inferior da mandibula (M)
para obter a razão M/M (FIG. 8), determinando assim uma tabela de reabsorção do
osso alveolar mandibular. A MIC foi avaliada distalmente ao forame mental

e

classificada morfologicamente em 3 tipos de acordo com o método proposto por
Klemetti et al. (1993).

Figura 8 — Diagrama da medida MOW (C) e razão M/M (NB). M (forame mentoniano); A
(altura total da mandíbula); B (altura do centro do forame mentoniano até a borda inferior
da mandíbula); C (largura da cortical mandibular na região mentoniano)
Fonte: TAGUCHI et al., 1995b

A relação entre cada achado oral e a presença de fratura vertebral foi avaliada.
Todas as medidas foram realizadas por um único observador. Foram comparadas a
média da idade, o número de dentes presentes, a MOW e a razão M/M verificadas em
mulheres com fratura e em mulheres sem fratura.
Dos 64 pacientes, nove tinham fratura vertebral.

Não foram encontradas

diferenças significativas entre o grupo com fratura e o sem fratura, em relação a média
da idade, MOW e MIO. O número de dentes presentes e a razão M/M no grupo com
fratura foi significativamente menor que no grupo sem fratura. A aplicação de uma

análise de regressão gradual na idade, MOW, razão M/M, número de dentes e o grau
de MIO, para discriminar entre um grupo com fratura e sem fratura, revelaram um efeito
significativo da idade e do número de dentes. A análise de regressão logística usou a
idade e o número de dentes para gerar a seguinte equação para mostrar a
probabilidade de fratura vertebral:

Pv = 1 1(1 + e -z), Z = 18+68 — 0,29 idade — 0,27N,
onde:
Pv é o valor da probabilidade, N é o número de dentes presentes, e a idade
entre 50 e 70 anos.
Esta equação pode ser usada na prática dental. Quando os dentistas acharem
perda dental em pacientes adultos jovens, eles podem contar o número de dentes
presentes e usar essa equação para calcular o valor da probabilidade. Se essa
probabilidade exceder 0,5 é aconselhável uma avaliação médica, especialmente em
mulheres com idade entre 50 e 70 anos.

Mohammad; Alder; McNally (1996) realizaram um estudo piloto para investigar a
seguinte questão: "Pode a densidade da radiografia panorâmica mostrar informações
suficientes para detectar osteoporose em uma conhecida população osteoporótica?"
Foram feitas radiografias panorâmicas num grupo de 20 mulheres com baixa
densidade óssea na coluna e num grupo de 22 mulheres com alta densidade óssea,
com idade entre 50 a 75 anos. A densidade óssea da coluna foi determinada por DEXA.
As radiografias panorâmicas foram digitalizadas para posterior análise computacional.
Os resultados mostraram que a média da densidade do filme foi maior nos
pacientes com osteoporose. Essa média foi então comparada (ANOVA) nas quatro
regiões medidas, encontrando-se significativa diferença entre os dois grupos.
Embora tenham ocorrido várias limitações neste estudo tais como: o uso de uma
amostra pequena, o desconhecimento das características físicas da população e a falta
de controle de qualidade das radiografias panorâmicas podem verificar que os
resultados encontrados foram significativos. São necessários, porém, estudos
controlados para determinar se a radiografia panorâmica pode ser utilizada como
auxiliar na triagem do paciente com alto risco de desenvolver osteoporose.
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Taguchi et al. (1996) avaliaram se era possível a utilização da análise da largura
e morfologia da cortical inferior da mandíbula em radiografias panorâmicas para fazer o
diagnóstico de osteoporose pós—menopausa.
Participaram deste estudo 124 mulheres, sendo 29 na pré-menopausa, 72 com
história natural de menopausa e 23 com história de remoção do ovário bilateralmente.
Nenhuma das mulheres relataram uso de drogas que afetassem o metabolismo ósseo.
Os dados referentes a peso, altura, idade e grau de menopausa foram obtidos através
de um questionário. O índice de massa óssea foi feito pela divisão do peso pelo
quadrado da altura (BMI — indice de massa óssea — kg/m 2). 0 tempo e a causa da
perda dental não eram conhecidos.
A TCQ da vértebra L3 foi efetuada para avaliar a cortical inferior da mandíbula
bem como o número de dentes presentes, para avaliar a densidade mineral do osso
trabecular (BMDT). Essa técnica permite medir a porção trabecular da L3 independente
e automaticamente.
A largura e a morfologia do interior da cortical foi selecionada para comparação
da BMDT da L3. A largura da cortical mandibular (MOW) foi medida na região do
forame mentoniano. 0 valor encontrado foi classificado em 3 classes de MCW:

a) Classe 1, maior que 1 desvio padrão, MOW acima da média da
segunda década de vida;
b) Classe 2, no limite de ±1 do desvio padrão, MOW na média;
c) Classe 3, menor que 1 desvio padrão, MOW abaixo da média.

A MCI foi determinada e classificada conforme a proposta de Klemetti, Kolmakov,
Kroger (1994).

A medida da MOW e a classificação MIC foram feitas por um único observador.
Quando as medidas foram feitas por mais de um observador, ocorreram variações do
valor MIO em 50 radiografias panorâmicas.
Os resultados mostraram que, quando comparados o grau de cada MOW com a
média de idade, BMI e BMDT da L3 e a classificação MIO com essas mesmas
variáveis, existiu correlação negativa significativa entre BMDT L3 e o grau de MOW e
entre BMDT L3 e a classificação MIO.
Esse resultado sugere que a classificação MIO baseada na radiografia
panorâmica pode ser usada como indice do diagnóstico da osteoporose, identificando
mulheres osteoporáticas, mas que precisam ser avaliadas mais detalhadamente por
especialistas.

Ledgerton et al. (1997) avaliaram a repetição intra-observador e a reprodução
inter-observador da medida utilizada para originar o indice panorâmico mandibular
(PMI), e utilizaram esses resultados para avaliar a precisão desse método.
A amostra deste estudo foi constituída por mulheres com mais de 25 anos e que
fizeram radiografias panorâmicas como parte do tratamento dentário. Presença de
patologia local ou sistêmica que afetassem

o metabolismo esqueletal não foi

identificada. 0 forame mentoniano pode ser localizado em um ou nos dois lados da
radiografia bem como a cortical inferior da mandíbula. Também fizeram parte desta
amostra radiografias repetidas.
Após a determinação do PMI, em cada lado da mandíbula, foram feitas 3
medidas usando a seguinte técnica (FIG. 9):
a) identificação do forame mentoniano;
b) uma linha (b) foi desenhada passando perpendicular à tangente
inferior do bordo da mandíbula (a) e atravessando o centro do
forame mentoniano;

c) medidas foram feitas ao longo dessa linha: largura da cortical (C);
distância entre o bordo inferior da mandíbula e a margem inferior do
forame mental (I) e a distância entre o bordo inferior da mandíbula e
a margem superior do forame mental ( S).

Figura 9 - Diagrama mostrando a derivação da medida usada para calcular o PMI.
Fonte — LEDGERTON et al ,1997

Todas essas medidas foram feitas por dois observadores em 21 radiografias e
repetidas após 1 semana.
Das 21 radiografias observadas, os resultados mostraram uma forte correlação
entre as medidas C, quer entre intra ou inter-observadores. Para as medidas I e S,
embora os resultados inter-observadores não apresentassem forte correlação, as
medidas intra-observadores demonstraram significativa correlação.
Com relação â precisão do PMI, embora todas as correlações tenham sido
fracas, os melhores resultados foram os encontrados pela comparação intraobservadores.
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Apesar das comparações das medidas intra e inter-observadores terem
demonstrado alto nível de correlação sem alguma diferença significativa na média das
medidas, a precisão do PMI apresentou grande variação, o que causa limitações em
referendar sua indicação no estudo clinico. Faz-se necessário mais pesquisas para
estabelecer padrões normais de PMI em diferentes idades e para relacionar esses
dados com a medida BMD de importantes sítios esqueletais. A redução dessas
variações na precisão poderá validar a PMI como um identificador de pacientes
osteoporóticos.

Francischone e Tavano (2000) estudando 29 pacientes com idade entre 39 e 77
anos (25 mulheres e 4 homens) avaliaram a perda óssea maxilar pela análise da
radiografia panorâmica e a compararam com a densitometria óssea lombar e femural.
Nas radiografias panorâmicas foram determinados (FIG.10):
a) altura do forame (AF): menor distância entre o bordo inferior da
mandíbula e a mais baixa extremidade do forame mentoniano;
b) altura da mandíbula (AM): distância entre

o borda inferior da

mandíbula e o borda superior do osso alveolar, em nível de forame
mentoniano;.
c) espessura da cortical mandibular (EC): medida em nível de forame
e perpendicular á borda inferior da mandíbula.
d) Espessura Cortical do G6nio (ECG): no ângulo da mandíbula e
perpendicular ao bordo inferior da mandíbula.

AOM = 2,9 x AF
% OA = (A0M-AM) / AOM

PMI = ECIAF

AF - Altura do Forame
AM - Altura da Mandlbula
EC - Espessura ciaCártex Mandibular
ECG - Espossura Conical do G6nio
Figura 10— Esquema demonstrativo das medidas PMI, %OA, AOM, EC e ECG
Fonte — FRANCISCHONE; TAVANO, 2000

O PMI resultou da razão entre a EC e a AF, e a porcentagem do osso alveolar
(%0A) foi determinada pela equação:
%OA = (ACM—AM): AOM
onde AOM é a altura original da mandíbula determinada pelo valor AF
multiplicado por 2,90.
A BDM foi determinada por densitometria da coluna lombar (L) e do fémur
proximal direito (C).
Quando comparados os resultados, as únicas correlações que apresentaram
algum significado foram a EC X L, ECG X C, PMI X L.
Estes resultados mostraram que o índice panorâmico mandibular e a espessura
do córtex mandibular foram as variáveis com maiores coeficientes de correlação com
osteoporose densitométrica, sendo de grande valia como auxiliares do diagnóstico de
osteoporose.
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2.2.3 Radiografia interproximal

Hildebolt et al. (1992) estudaram se os modelos de histograma da escala de
cinza poderiam ser usados para avaliar a saúde do osso alveolar através da
digitalização de radiografias interproximais.
A primeira parte deste estudo foi realizada por dois observadores treinados, que
avaliaram o estado de saúde do osso alveolar em 75 mandíbulas de adultos in vitro. A
saúde do osso foi determinada pela extensão da crista do osso cortical, alargamento
dos canais nutrientes, espessura da cortical óssea e presença de defeito ósseo vertical;
e estabeleceram quatro classificações de zero a três (0 a 3), sendo a classe zero (0)
indicativa de osso normal e a classe três (3) presença de porosidade generalizada do
osso cortical com um ou mais defeitos angulares ou perda óssea generalizada acima de
4mm.
Ao todo, foram analisadas 50 radiografias interproximais da região de molares,
das quais 31 se situaram na classe zero e 19 na classe três.
Posteriormente essas radiografias foram digitalizadas e em cada radiografia foi
analisada uma região de interesse (R01) compreendida entre o primeiro e o segundo
molar que incluía a crista e metade do osso entre as raizes dos molares.
Uma classificação (histograma) com 256 intervalos de escala de cinzas foi
computada pelos valores de pixel dentro de cada R01. Na escala do histograma
original, executaram transformações em duas medidas, sendo aplicado um novo
histograma para classificar as imagens. Dois investigadores, independentes, usaram
somente o processo de informação para classificar as imagens em normais e doentes.
Esses valores foram comparados com os valores originais dos observadores treinados,
com o aspecto e com os valores do osso alveolar atual.
Os resultados obtidos indicaram que a sensibilidade, definida como a capacidade
para se detectar osso alveolar normal, foi de 0,90 e a acurácia de 0,95 e a
especificidade, tida como a capacidade de se detectar doenças no osso alveolar, foi de
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0,90 e acurácia 0,92, indicando uma boa correlação com a análise visual, sugerindo
ainda que essa metodologia pode ser aplicada na avaliação da saúde óssea.

2.2.4 Radiografia digital indireta

Garcia e Souza (1999) relacionaram os valores lineares da reabsorção da crista
óssea alveolar e os valores lineares da espessura cortical vestibular para

o osso

mandibular com os valores da densidade óssea da coluna lombar (L2 a L4) e fêmur
total proximal direito e os valores da ultra-sonometria óssea de calcâneo.
A amostra contou com 40 mulheres pré-menopausa com idade entre 18 e 50
anos, divididas em dois grupos de interesse: o grupo A de 20 mulheres com idade de
18 a 30 anos e o grupo B de 20 mulheres com idade entre 31 e 50 anos. A ROI de
interesse foi a região do segundo pré-molar e o do primeiro molar inferior direito, que
estavam presentes, sem história de lesão inflamatória gengival e com condições de
higiene bucal satisfatória.
Foram realizadas radiografias oclusais de hemi-arco inferior direito e radiografias
interproximais na região de interesse. Posteriormente, essas radiografias foram
digitalizadas e analisadas pelo programa Digora.
A reabsorção linear horizontal da crista óssea alveolar foi avaliada usando-se
medidas entre as junções amelocementárias do segundo pré-molar e do primeiro molar,
e uma linha seguindo a trajetória entre estes dois dentes, porém, na altura da crista
óssea alveolar, na sua porção mais cervical. A distância entre estas duas retas
paralelas indicou, em milímetros, o valor da perda da altura da crista óssea alveolar.
Pela mesma função de medição linear do programa, foi medida a espessura da cortical
óssea vestibular nas radiografias oclusais, também expressa em milimetros.
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A BMD foi determinada pelo exame da coluna lombar e do fêmur proximal direito
por DXA. Os valores ultra-sonométricos do calcâneo foram obtidos a partir do exame do
pé direito.
Os resultados mostraram que as mulheres pré-menopausa, com idade entre 31 e
50, anos tendem a possuir uma reabsorção média superior a do outro grupo. Com
relação ã média dos valores da espessura cortical vestibular, não houve diferença
estatística entre os dois grupos. Também não houve correlação entre a média dos
valores BMD, bem como entre a média dos valores ultra-sonométricos para os dois
grupos.
Mediante estes resultados, os autores sugerem que seja realizado um outro
estudo, com pacientes com idade entre 51

e 61 anos, uma vez que houve forte

correlação entre a reabsorção da crista óssea alveolar e a idade e

uma fraca

correlação com os valores ultra-sonométricos. Esta nova amostra caracterizaria uma
fase de alterações hormonais em virtude do climatério e da condição menopáusica,
resultando em novos valores ultra-sonométricos que poderiam ser melhores
correlacionados.

2.2.5 Subtração digital

Southard e Southard (1994) examinaram em uma amostra de osso alveolar da
maxila anterior submetida à descalcificação progressiva, as mudanças radiográficas e
se poderia ser detectada uma quantidade minima de descalcificação generalizada,
usando subtração digital.
Cinco segmentos do osso alveolar da maxila anterior foram submersos numa
solução de 30m1 de ácido hidrocloridrico a 0,1N em intervalos de tempo de 3, 5, 10, 15,
20, 25, 30, 40, 50, 70 e 90 min.
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As amostras foram radiografadas juntamente com um penetr6metro de alumínio
(com degraus de 0,5 a 7,5 mm) antes e depois da descalcificação. Também foi
determinado o nível de cálcio em cada desmineralização.
Todas as radiografias foram digitalizadas e a média da intensidade do pixel e o
nível de cinza para cada degrau do penetrônnetro foi calculado em cada radiografia.
Os resultados encontrados mostraram que quanto menor a medida das
mudanças no perfil de intensidade do pixel após subtração digital, maior é a
porcentagem de perda de cálcio no alvéolo; indicando que a radiografia de subtração
digital demonstra claramente as mudanças do osso alveolar igual ou abaixo de 5,3% da
perda de cálcio no alvéolo.

Jean et al. (1996) descreveram, teoricamente e metodologicamente, um novo
método radiográfico para quantificar mudanças no osso alveolar, baseado no cálculo da
razão das radiografias digitalizadas (DIR).
Este método consiste na obtenção de radiografias periapicais que foram
digitalizadas. Encontraram uma imagem de densidade de referência. Em paralelo,
outra radiografia foi obtida, devidamente alinhada e também digitalizada. Obtiveram
outra densidade de imagem. Essas duas densidades de imagens tiveram seu contraste
ajustado, resultando, em conseqüência, novas densidades de imagens tanto para a de
referência quanto para a outra obtida. Essas imagens ajustadas foram filtradas pela
transformada de Fourier, para diminuir o ruído dos artefatos gerados no processo de
digitalização, resultando uma razão entre imagens (DIR).
Os resultados mostraram que a DIR determina a densidade óssea pela análise
direta da razão entre as massas ósseas. A DIR é um método simples que pode ser
usado para determinar a densidade óssea, pois combina as vantagens de poder usar
Raios X de baixa quilovoltagem e pequenos tempos de exposição, submetendo o
paciente a pouca radiação.
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2.2.6 Tomografia computadorizada (TC)

lwashita (2000) desenvolveu um algoritmo para separar, automaticamente, o
osso cortical do osso trabecular em mandíbulas e estudou a relação dos valores obtidos
dessa maneira com os valores obtidos por radiografias intra-orais, que possuíam um
penetrômetro de alumínio e que resultaram em imagens de alumínio—equivalentes, para
medir o BMC da mandíbula.
Uma mandíbula seca foi inserida em 11 fantomas de referência, compostos de
resina de poliuretano misturada com 0% a 50% CaCO3, o que equivale a uma BMC
com valor de 0 a 939mg/cm 3. Através da tomografia computadorizada foram obtidas 48
imagens axiais reconstruídas com alta resolução usando um algoritmo apropriado para
visualizar a estrutura óssea com detalhes. Foram obtidas também radiografias intraorais.
As imagens foram obtidas e analisadas da seguinte maneira:
a) conversão dos valores TC para o conteúdo CaCO3 ( mg/cm 3);
b) reconstrução da imagem no plano vestibulo-lingual;
c) visualização automática do osso cortical e trabecular;
d) efeito das mudanças nos valores TO sobre a origem do osso cortical e
trabecular;
e) produção da imagem com a mesma projeção geométrica usada na
radiografia intra-oral;
0 comparação do volume e do conteúdo mineral do osso cortical e
trabecular em imagens de TC;

g) comparação dos valores do conteúdo mineral ósseo obtido por TC e os
resultados derivados das imagens-equivalentes pelas radiografias
intra-orais.
Os resultados encontrados mostraram uma alta correlação entre os valores
expressos em imagem alumínio-equivalente e a BMC obtida por TC.
0 autor conseguiu, com sucesso, desenvolver um método que separasse,
automaticamente, o osso cortical do trabecular. Comparações do BMC obtido por
reconstrução da imagem por TO e a imagem alumínio-equivalente de radiografias intraorais mostraram uma boa correlação.

2.2.7 Tomografia computadorizada quantitativa (TCQ)

Klemetti; Vainio; Lassila (1994) compararam a BMD do osso cortical e trabecular
em diferentes regiões mandibulares de mulheres pós-menopausa, parcialmente e
totalmente edêntulas, através da tomografia quantitativa computadorizada.
A BMD foi medida, por TCQ, em mandíbulas de 77 mulheres pós-menopausa,
com idades entre 48 e 56 anos. Destas mulheres, 42 eram totalmente edêntulas e 35
tinham dentes somente na mandíbula (35 a 45) das quais apenas 23 usavam prótese
parcial removível. Nenhuma das mulheres tinha dentes na maxila.
A BMD da cortical mandibular foi medida em quatro diferentes regiões da
seguinte maneira:
a) BMDC':vestibular e distal ao forame mentoniano;
b) BMDC2 : vestibular entre os dois forames;
c) BMDC3 : lingual e distal ao forame mentoniano;
d) BMDC4 : lingual entre os dois forames.
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A BMD da região trabecular foi medida somente na região atrás do forame
mentoniano (BMDT) (FIG. 11).

Figura 11 — Diagrama da BMD medida em diferentes regiões da mandíbula
Fonte — KLEMETTI; VAINIO; LASSILA, 1994

Três cortes sucessivos de 4mm, com intervalo de 1mm, foram medidos dos dois
lados da mandíbula e a média dos seis valores foi usada como a BMD real. Entre os
dois forames, o valor da BMD foi feito pela média dos valores de três cortes.
Os resultados demonstraram que a quantidade de pessoas edêntulas e o tempo
de edentulismo correlacionaram significamente. A média dos valores BMD nos
pacientes edêntulos foi maior que nos que possuíam dentes.
Quando somente os pacientes que eram edêntulos há menos de 23 anos foram
comparados com os que ainda tinham dentes, a BMD do cortex lingual diferiu
significativamente. Entre os que eram edêntulos há menos que 12 anos ou a mais de
23 anos e os dentados, nenhuma significante correlação foi encontrada nos valores
BMDC 3 . Uma diferença significativa foi encontrada no valor BMD do cortex lingual entre
os pacientes dentados e aqueles que eram edêntulos entre 12 e 23 anos. Quando
comparadas as BMDC em ambos os grupos, o valor da BMDC 3 foi significativamente
menor que a BMDC1.
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Sendo assim autores concluíram que a atividade muscular, durante diferentes
fases de edentulismo, regula a densidade do osso nas regiões em que o músculo se
insere. Essa atividade pode elevar o valor da BMD do lado lingual da mandíbula
durante os anos após extração dental, quando as funções próprias da mastigação ainda
existem.

Lindh et al. (1997) verificaram a possível correlação entre o volume do osso
trabecular e a densidade mineral do osso mandibular.
A amostra

in vitro

constituiu-se da análise, através da tomografia

computadorizada quantitativa de 22 secções anteriores

e

posteriores de nove

mandíbulas completamente ou parcialmente edêntulas com idade entre 62 e 94 anos.
Um pino de tântalo foi fixado em cada secção da mandíbula e serviu como
penetr6metro. A medida da BMD foi obtida por imagens diretas de 2mm de espessura,
de uma R011, definida como o osso trabecular encontrado 1 a 2 mm acima da margem
interna da córtex mandibular e uma R012, definida como a região de interesse definida
pelo computador. Um sistema de análise de imagem auxiliado por computador foi
utilizado para medir, morfometricamente, o volume do osso trabecular (TBV), referente
a R011 e o volume total do osso trabecular (TTBV), referente a R012.
Os resultados mostraram uma significativa correlação entre a BMD e a TBV e
entre a BMD e a TTBV em todas as mandíbulas, confirmando o uso da TCQ antes da
realização de implantes osteointegrados, para uma melhor avaliação dos locais onde os
mesmos serão inseridos e assim permitir um melhor prognóstico do tratamento.

2.2.8 Densitometria de dupla emissão (DPA)

Von Wowern; Klausen; Hylander (1996) analisaram as mudanças no conteúdo
mineral ósseo na mandíbula e no antebraço, e as mudanças nos achados dentários e

periodontais entre pacientes com alimentação caseira parenteral

e em pacientes

normais.
Participaram deste estudo: oito mulheres dentadas com idade entre 36 e 52
anos, quatro mulheres edêntulas com idade média de 63 anos e três homens dentados
com 26, 49 e 65 anos respectivamente. Todos os pacientes tinham livre acesso
ingestão por via oral como um suplemento á alimentação parenteral.
A BMC da mandíbula foi estimada na região basal do molar esquerdo e
representou a medida de toda a mandíbula refletindo as mudanças na BMC de acordo
com a idade, sexo e doença, mas é independente da saúde dental. A BMC do
antebraço representou a BMC de todo o corpo.
A saúde dental foi avaliada pelo número de dentes presentes, número de
restaurações e o número de cáries. A saúde periodontal foi avaliada conforme a
presença ou não de placa e sangramento gengival em seis dentes selecionados (16,
21, 24, 36, 41 e 44). A perda de inserção e a distância da junção amelocementária até
o fundo da bolsa também foram registradas nestes mesmos dentes.
Os resultados mostraram que, do total dos pacientes, 47% mostraram evidências
de osteoporose mandibular e 34% dos pacientes apresentaram osteoporose no
antebraço e sinais radiográficos de fratura osteoporcitica na coluna. 0 estado dentário
e periodontal nos pacientes não diferiu significativamente da população normal na
mesma faixa etária.
Tais pacientes parecem ter um elevado risco de desenvolvimento da
osteoporose sistêmica, incluindo os ossos maxilares, mas não parecem apresentar um
risco mais elevado para a deterioração do estado dentário ou periodontal em
comparação com indivíduos normais da mesma idade e da mesma população.
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2.2.9 Densitometria dupla de Raios X (DEXA)

Horner et al. (1996) investigaram a relação entre a BMD da mandíbula
determinada pela DXA e outros sítios esqueletais comumente avaliados para identificar
osteoporose e avaliaram a validade da BMD mandibular em detectar pacientes
osteoporóticos com uma BMD baixa em outros locais.
Participaram deste estudo 40 mulheres edêntulas, sem história de doença
metabólica óssea, e que usavam prótese total. A média de idade deste grupo foi de 65
anos.
Cada paciente foi submetida a medida da BMD da seguinte forma:
a) DEXA da coluna lombar (L2 a L4);
b) DEXA do colo do fêmur direito;
c) SPA do antebraço em dois sítios: proximal e distal;
d) DEXA da mandíbula.
Os valores da BMD da mandíbula foram feitos pela análise manual das ROls
(ramo, corpo e sinfise). Esses valores foram novamente analisados em duas ocasiões:
primeiro pelo mesmo observador para determinar a repetição dos valores e depois por
outro observador para determinar a repetição dos valores entre observadores. A
precisão das medidas para cada região foi estimada pelo coeficiente relativo de
repetição da medida BMDs da primeira análise manual.
Os resultados obtidos demonstraram que o valor da BMD da mandíbula foi
próximo do normal. Considera-se normal os parâmetros estabelecidos pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) e citados por White e Rudolph, 1999 e pelos
autores ora referidos: Osteopenia como uma situação onde a BMD tem valor maior
que 1 desvio padrão da média da massa óssea mas abaixo que 2,5 desvio padrão da
média da massa óssea de uma população de referência de adultos jovens normais. E
osteoporose é uma situação em que a BMD tem valor superior de 2, 5 desvio padrão da
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média da massa óssea obtida de uma população de referência de adultos jovens
normais. A BMD do ramo e do corpo da mandíbula teve uma alta correlação
significativa, mas não apresentou o mesmo resultado quando comparados os valores
obtidos no ramo e sinfise. Uma fraca correlação foi encontrada entre os valores da BMD
da sinfise e do corpo. Uma significativa correlação foi encontrada entre o valor BMD da
mandíbula e os valores encontrados em outros locais. A mais forte correlação
encontrada entre a mandíbula e outro sitio esqueletal foi entre o valor da BMD do corpo
da mandíbula e os valores da BMD do antebraço.
Com respeito à precisão da análise manual, os dados mostraram que a repetição
dos valores para um mesmo observador, e a repetição dos valores entre observadores
foi fraca na região da sinfise.
Todos esses dados permitiram validar a radiografia mandibular como um meio de
detectar, individualmente, aqueles com maior risco de fratura por osteoporose.
Sugerem também que o corpo da mandíbula pode ser o local mais apropriado para uma
determinação econômica da validade da medida mandibular como um prognosticador
da massa óssea geral. Se radiografias da mandíbula podem ser usadas efetivamente
para esse propósito, mais estudos são necessários.

Horner e Devlin (1998) procuraram estabelecer a relação existente entre o indice
de qualidade óssea (BQI), índice da cortical mandibular (MIC) e a densidade óssea
mineral (BMD) do corpo da mandíbula determinada por DEXA.
O indice de qualidade óssea usado neste estudo foi o mesmo utilizado por
Lekholm (1985) e citado pelos autores, que classificou o osso da seguinte maneira
(FIG.12):
a) tipo I: osso cortical homogêneo;
b) tipo II: osso cortical grosso com cavidade medular
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c) tipo Ill: osso cortical fino com osso trabecular denso de boa
resistência
d) tipo IV: osso cortical muito fino, com osso trabecular pouco denso
de fraca resistência.

o

Osso cortical homogêneo

II

Osso cortical espesso
com cavidade medular
IV

Ill

Osso cortical
fino com osso
trabecular denso

de boa durabilidade
Figura 12

—

Osso cortical muito fino
com osso trabecular
de pouca densidade e
de baixa durabilidade

Índice de qualidade óssea, proposto por Lekholm (1985)

Fonte — HORNER; DEVLIN, 1998

O indice da cortical mandibular usado neste estudo foi o proposto por Klemetti,
Kolmakov; Króger (1994) usando o seguinte critério (FIG. 13):
-

C1: a margem endostal do córtex se apresentou uniforme nos dois lados;

-

C2: a margem endostal mostrou um defeito semilunar em um dos lados;

-

C3: a camada cortical era claramente porosa.
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Figura 13- indice da cortical mandibular, proposto por Klemetti; Kolmakov; Kroger (1994)

Fonte - HORNER; DEVLIN, 1998

Participaram deste estudo 40 mulheres edêntulas, que usavam prótese total,
com idade entre 43 e 79 anos. A BMD da mandíbula foi determinada por DEXA e uma
análise manual foi feita por dois observadores, sendo a média da BMD do corpo da
mandíbula calculada para cada paciente. Pacientes com BMD menor que 1 desvio
padrão abaixo da média de todos os pacientes foi considerado como tendo menor
massa óssea na mandíbula.
Cada paciente também teve uma radiografia panorâmica analisada por dois
observadores que determinava a qualidade do osso mandibular pelo BOI. A aparência
do bordo inferior da cortical mandibular distal ao forame mentoniano foi classificada de
acordo com a MIC.
Cinco pacientes tiveram a BMD menor que 1 desvio padrão abaixo da média da
BMD. A maior parte dos indivíduos classificados no BOI era do tipo II e tipo Ill. A
média da MIO encontrada entre os dois observadores foi a 02. Quando comparados os
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valores da BMD e do MIC, houve uma correlação significativa entre os dois
observadores.

Os resultados deste estudo permitiram chegar a três significativas conclusões: a
BQI teve significativa correlação com a média BMD e apresentou concordância de
moderada para boa nos valores encontrados quando as medidas foram repetidas. A
MIO foi significativamente correlacionada com a média BMD, sendo a que melhor
determinou a BMD. Embora o BQI e o MIO reflitam a BMD mandibular, existiram
limitações na reprodutibilidade de seus valores o que limita seu uso na prática clinica.

2.2.10 Radiografia periapical e panorâmica

Mohajery

e

Brooks (1992) determinaram quando mudanças radiográficas

poderiam ser detectadas na mandíbula de mulheres osteoporóticas pós-menopausa e
quando

essas mudanças são capazes de diagnosticar mulheres com

e

sem

osteoporose.
Fizeram parte deste estudo 35 mulheres, das quais 21 tiveram o diagnóstico de
osteoporose confirmado pela medida da BMD da coluna vertebral e da cabeça do femur
pela DPA. Para cada paciente foi determinada a medida da densidade óssea da
mandíbula na região do ramo por radiografias panorâmicas e a densidade óssea da
região do pre-molar inferior direito por radiografias periapicais. Os valores foram
expressos em termos de milimetros de alumínio-equivalente.
Não houve diferença significativa nos valores da densidade óssea determinada
por radiografia panorâmica entre os pacientes normais

e os osteopor6ticos. A

densidade óssea medida em termos de alumínio-equivalente nas radiografias
periapicais também não foi significativa. Também não foi encontrada diferença
significativa entre os grupos quando foi medida a espessura da cortical no ângulo da
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mandíbula, a espessura do assoalho do seio maxilar ou a largura da lâmina dura nas
áreas edêntulas. A análise dos resultados também mostrou que não houve significativa
correlação estatística entre a densidade medida na radiografia panorâmica e periapical
ou entre essas medidas e qualquer medida mineral do osso esqueletal.
Esses dados permitiram verificar que mulheres na meia idade, com osteoporose
pós-menopausa de suave para moderada, não podem ser diferenciadas de mulheres
sem a presença da doença, baseando-se apenas na densidade do osso trabecu lar e na
espessura do osso cortical obtidas em radiografias panorâmicas e periapicais.

2.2.11 Radiografia panorâmica e tomografia computadorizada quantitativa

Klemetti e Kolmakov (1997) investigaram quando a BMD do cortex mandibular
medida por TCQ é correlacionada com uma classificação ordinal da morfologia da
cortical basal, a partir da análise da radiografia panorâmica.
Este estudo contou com 77 mulheres na pós-menopausa. Do total, 42 mulheres
eram totalmente edêntulas e 35 mulheres tinham dentes na região compreendida entre
os segundos pré-molares.
A BMD da cortical mandibular foi determinada por TOO, em dois sítios: BMDC B e
BMDC L (FIG. 14). Uma radiografia panorâmica foi efetuada para avaliar a morfologia
do córtex inferior, segundo o critério de classificação proposto anteriormente por
Klemetti; Kolmakov; Kroger (1994):
- Cl: a margem endostal da cortical se apresentou uniforme nos dois lados;
-

02: a margem endostal mostrou um defeito semilunar em um dos lados;

-

03: a camada cortical era claramente porosa.
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Figura 14 — Diagrama mostrando a região lingual e vestibular da cortical mandibular
Fonte — KLEMETTI, KOLMAKOV, 1997

Quando os valores encontrados foram analisados estatisticamente pelos testes
ANOVA ou Teste t student, a severidade das mudanças da morfologia da cortical
mandibular foi significativamente dependente do valor BMDC B , e os valores BMDC L não
diferiram significativamente dos valores encontrados nos grupos C 1-3.
Este estudo confirmou os resultados, anteriormente encontrados por estes
mesmos autores, de que a BMDC B é significativamente maior que a BMDC L , o que
contribui para a sugestão dos autores de que a classificação morfológica do c6rtex
mandibular pode ser usada como um auxiliar nos procedimentos de implantes, para se
determinar um local de qualidade na cortical óssea.

2.2.12 Radiografia panorâmica e tomografia computadorizada

Taguchi et al. (1997) analisaram a possível correlação entre o padrão do osso
trabecular de mandíbulas edêntulas observado em radiografias panorâmicas e a
densidade óssea mineral medida por TC.
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Foram selecionadas radiografias panorâmicas de 28 pacientes (16 mulheres, 19
a 72 anos e 12 homens, 39 a 81 anos) Ao total, foram selecionadas 47 regiões da
mandíbula com ausência de pré-molar e de molar.

O padrão trabecular foi então classificado pela observação de um único
observador da seguinte maneira:
a) não visível;
b) osso trabecular pouco fino e irregular;
c) o osso trabecular normal;
d) osso trabecular denso ocupa parte dos os espaços medulares;
e) osso denso, sem qualquer visualização do osso trabecular.
A TC capturou uma imagem axial da mandíbula, tendo como ROI uma região
circular de 5 a 9mm de diâmetro e 0,2 a 0,6cm 2 em area, contendo osso trabecular, na
região do forame mentoniano. Inter e intra-observadores selecionaram 10 areas
edêntulas em 10 radiografias panorâmicas. Eles localizaram a ROI na imagem TC
correspondente e mediram um número TC independente.
A classificação do padrão trabecular na radiografia panorâmica foi comparado
com a média dos valores TC pelo método ANOVA. Os resultados mostraram uma
significativa correlação entre a classificação do padrão trabecular obtido na radiografia
panorâmica e a média do valor TC; possibilitando a utilização da radiografia panorâmica
para avaliação da qualidade óssea.

2.2.13 Radiografia periapicial e interproximal

Southard; Southard; Lee (2001) investigaram se, em mulheres saudáveis, a
dimensão fractal de radiografias do processo alveolar da maxila

e mandíbula
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relacionava-se com a densidade óssea do processo alveolar, da coluna vertebral, do
quadril e do punho.
Os ossos esqueletais e do processo alveolar foram avaliados em 37 mulheres
com idade entre 20 e 78 anos e que possuíam dentes. Nenhuma pacientes era fumante
ou tinham algum problema endócrino ou metabólico.
Foram feitas quatro radiografias periapicais da região anterior da maxila e duas
da região posterior, além de duas radiografias interproximais da região posterior de
cada paciente, perfazendo um total de 296 radiografias. As variações da densidade
das imagens foram minimizadas pela fixação de um penetrômetro de alumínio à face
oclusal dos dentes. 0 valor BMD total foi determinado por DEXA nas regiões da coluna
vertebral, quadril e punho.
Todas as radiografias foram digitalizadas e uma região interdental do processo
alveolar (evitando a crista óssea e lâmina dura de locais edêntulos e raizes dentárias e
outras estruturas) foi selecionada como a região de interesse (R01). Foram analisadas
apenas aquelas onde os raios X passaram perpendicular ao ponto de contato (FIG.15).

Figura 15— Ilustração da ROI utilizada para determinar a dimensão fractal
Fonte — SOUTHARD; SOUTHARD; LEE, 2001
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Para cada pessoa, uma média da densidade óssea maxilar e mandibular e uma
dimensão fractal foi calculada usando ROls de todos os locais interdentais disponíveis
na mesial do segundo molar.
Análises de correlação revelaram significativa relação entre a dimensão fractal
da maxila e a densidade óssea dos processos alveolares da maxila. Além disso, houve
boa correlação da dimensão fractal do processo alveolar da mandíbula tanto com a
densidade do processo alveolar da maxila quanto com a densidade do processo
alveolar da mandíbula. Nenhuma correlação significativa foi encontrada entre a
dimensão fractal do processo alveolar da maxila e mandíbula e a densidade em
qualquer um dos sítios esqueletais.
Esses resultados mostraram que, em mulheres saudáveis a dimensão fractal do
processo alveolar correlaciona significativamente com a densidade do processo
alveolar, mas não correlaciona significativamente com a densidade óssea em outros
sítios esqueletais.

2.2.14 Radiografia periapical, oclusal e panorâmica

Kribbs et al. (1989) avaliaram a relação entre a massa óssea esqueletal e a
massa óssea mandibular em um grupo de 85 mulheres com osteoporose Osmenopausa e idade de 50 a 84 anos. Do total das pacientes, 17 eram edêntulas.
A quantidade total de cálcio (TBC) foi determinada por análise de ativação de
nêutron. A massa de osso na região do rádio foi determinada por SPA e a massa da
coluna vertebral foi determinada por DPA e TCQ.
A avaliação dental dos pacientes constitui de radiografias periapicais, oclusais e
panorâmicas. A radiografia periapical foi realizada na região distal ao forame mental
nas pacientes edêntulas e entre o segundo pré-molar e o primeiro molar nas pacientes
com dentes, e possuía um penetrómetro de alumínio fixado à face oclusal e foi utilizada
para determinar a massa óssea mandibular por microdensitometria.
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A radiografia oclusal foi feita em cada lado da mandíbula e determinou a
espessura do arco onde a massa óssea foi medida. A radiografia panorâmica foi feita
para medir a espessura da cortical no ângulo da mandíbula em todas as pacientes e
para medir, especialmente, a altura do osso mandibular nas pacientes edêntulas. A
altura do osso foi medida do bordo inferior até a extremidade superior da crista alveolar
na região do forame mentoniano e foi dividida pela distância do bordo inferior e a
margem inferior do forame mentoniano, para calcular a porcentagem de osso
remanescente.
Nos pacientes dentados, também foram avaliadas a presença de bolsas
periodontais, a quantidade de retração gengival e a presença ou não de inflamação na
margem gengival.
No grupo de pacientes edêntulos, a altura do osso mandibular correlacionou-se
significativamente, com a massa mandibular. A espessura da cortical no ângulo da
mandíbula correlacionou-se com o SPA do rádio e com a massa óssea da mandíbula.
Já a idade, correlacionou-se negativamente com a medida da espessura da cortical
mandibular.
No grupo como um todo, a massa óssea mandibular correlacionou-se
significativamente com a TBC e a SPA do rádio. A massa óssea mandibular também
mostrou correlação com a massa da coluna vertebral por DPA e TC, com a espessura
da cortical no ângulo da mandíbula e com a saúde periodontal. A espessura da cortical
correlacionou-se com a TBC e com a SPA do rádio, TO da coluna vertebral e com o
número de dentes remanescentes. 0 número de dentes remanescentes correlacionouse com a TBC e com a TO da coluna vertebral.
Significativas relações foram demonstradas entre a massa, a densidade, a
espessura da cortical do ângulo da mandíbula e a massa óssea esqueletal nessa
população de mulheres osteoporóticas pós-menopausa. A massa óssea mandibular foi
melhor indicador da massa esqueletal do que a densidade óssea mandibular. A altura
do rebordo alveolar em mandíbulas edêntulas correlacionou com a TBC, sugerindo que
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pessoas com osteoporose mais severa retêm menos osso alveolar após a extração
dentária.
Os autores salientaram que mais estudos não necessários para comparar esses
dados com os dados encontrados em mulheres normais, para poder melhor definir a
influência da osteoporose no osso mandibular.

Kribbs (1990) comparou os achados dentais em um grupo de mulheres normais e
osteopor6ticas e avaliou qual a variável dental que melhor separaria esses dois grupos.
Um grupo de 112 mulheres com idade entre 50 e 85 foi avaliado por radiografias
da coluna vertebral, que diagnosticou osteoporose em 85 mulheres.
A massa óssea mandibular foi determinada pela analise microdensitométrica de
radiografias periapicais, com um penetrõmetro de alumínio fixado a face oclusal, da
região do forame mentoniano. Uma radiografia oclusal foi feita em cada lado da
mandíbula e mediu a espessura do arco mandibular onde a massa foi determinada e
uma radiografia panorâmica mediu a espessura do osso cortical no ângulo da
mandíbula e a altura do osso mandibular.
A saúde periodontal também foi avaliada.
Quando foi analisada a dentição dos pacientes osteoporóticos, 20% eram
edêntulos e dos normais apenas 7% eram edêntulos. A massa óssea e a densidade
óssea mandibular foram significativamente maiores nos pacientes normais embora
tenha ocorrido uma sobreposição dos valores encontrados nos dois grupos. Nenhuma
diferença foi encontrada na média da largura da mandíbula entre as duas populações.
A idade não correlacionou com a massa, densidade ou largura mandibulares medidas.
Embora tenha observado uma sobreposição dos valores da espessura do osso
cortical no ângulo da mandíbula entre as duas populações, este valor teve um maior
significado no grupo de pacientes normais.
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As variáveis de massa óssea mandibular, densidade óssea mandibular,
espessura da cortical óssea, número de dentes presentes na mandíbula e idade foram
avaliados estatisticamente para determinar quais as melhores variáveis para distinguir a
população osteoporática da população normal. Uma equação baseada na massa óssea
mandibular e no número de dentes presentes na mandíbula foi determinada para
separar as duas populações.
OF ( MASSA.DENTES) = 15,6 — 2,4(MASSA) — 0,1(DENTES)
onde:
DF é a função discriminativa,
MASSA é a massa óssea mandibular,
DENTES são os números de dentes presentes na mandíbula.
Apesar da sobreposição dos valores encontrados nos dois grupos, nos pacientes
com pequena quantidade de osso mandibular a osteoporose deve considerada. Foram
constatados efeitos adversos da osteoporose no osso mandibular com decréscimo da
massa, densidade e espessura da cortical do ângulo mandibular e a redução dos
dentes mantidos quando comparados com os pacientes normais na mesma faixa etária.
A medida periodontal não sofreu influência de doença óssea esquelética.

Law; Bollen; Chen (1996) compararam quatro métodos: dimensão fractal,
fotodensitometria, intensidade do pixel e análise da espessura da cortical, para estimar
a densidade do osso por radiografias odontológicas, posteriormente compararam
quantitativamente esses métodos com a TCQ, a OPA e a DEXA de outros sítios
esqueletais.
Foram realizadas radiografias periapicais, oclusais

e panorâmicas

que

mostrassem a região de pré-molar e de molar na mandíbula, em 111 mulheres com
diagnóstico de osteoporose comprovado por exames de TOO, OPA e DEXA. Do total de
mulheres examinadas, 64 mulheres eram osteoporáticas.
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A análise da dimensão fractal foi utilizada para determinar a arquitetura do osso
alveolar na região entre as raizes do segundo pré-molar e do primeiro molar e
demonstrou que, nas mulheres osteoporáticas, o valor da dimensão fractal aumentou.
A análise microdensitométrica determinou o valor da densidade óssea através da
densidade ótica do filme radiográfico em radiografias periapicais. 0 valor encontrado
em cada radiografia foi repetido duas vezes. Uma vez padronizada com a largura da
mandíbula obtida pela radiografia oclusal e uma vez não padronizada. Os valores foram
expressos em microdensitometria.
A análise da intensidade do pixel mediu, numa matriz, a quantidade de pretos e
brancos, numa escala de 0 (preto) a 255 (branco), na mesma região utilizada para
análise da dimensão fractal. No grupo de mulheres normais, como possuem maior
quantidade de osso, os valores da intensidade do pixel foram maiores.
A análise da radiografia panorâmica avaliou a medida da espessura do osso
cortical na região do ângulo da mandíbula, mostrando que no grupo com osteoporose a
espessura da cortical era menor.
As radiografias oclusais determinaram a largura da mandíbula entre o segundo
pré-molar,o primeiro molar e o ângulo da mandíbula, através da verdadeira densidade
ótica do osso, calculada da seguinte maneira:

WODa X BODm
WODM
Onde:
WODa é a verdadeira densidade ótica do penetr6metro,
BODm é a medida da densidade ótica do osso,
WODm é a densidade ótica do penetrômetro.
0 valor encontrado foi divido pela largura da mandíbula para padronizar a
densidade óssea ou a microdensitometria.
Todos os valores foram analisados estatisticamente por uma amostra
independente t- test. Como as unidades de medidas eram diferentes para cada método
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descrito, não foi possível uma comparação direta desses dados; sendo então feita uma
comparação da sensibilidade e especificidade de cada método.
Os resultados encontrados mostraram uma diferença significativa entre o valor
da dimensão fractal e o valor da intensidade do pixel nos pacientes osteopor6ticos e
nos pacientes normais. Quando a densidade ótica não foi padronizada pela largura da
mandíbula, a diferença entre os dois grupos foi significante. A análise da radiografia
panorâmica também não mostrou uma diferença que alcançasse algum nível de
significado.
Em relação à sensibilidade e à especificidade, os resultados mostraram que
quando os valores da dimensão fractal, análise microdensitométrica

e análise da

intensidade do pixel, foram combinados, classificaram corretamente 83% dos pacientes.
Quando estes mesmos dados foram comparados com a TCQ, DPA

e DEXA

conseguiram classificar corretamente 82,5% dos pacientes. Quando apenas os dados
da TCQ, DPA e DEXA foram analisados, classificou-se corretamente apenas 78% dos
pacientes.
Os resultados indicaram que nenhum método deve ser usado sozinho para o
diagnóstico de osteoporose. Embora, a diferença entre os métodos que utilizam
radiografia odontológica e outros métodos utilizados para determinar a densidade óssea
tenha sido pequena, a vantagem de se utilizar radiografias odontológicas é que estas
são feitas freqüentemente e que, se forem usados os penetrômetros de alumínio (que
fornecem valores de alumínio-equivalente) o diagnóstico de osteoporose poderá ser
feito sem que o paciente necessite de doses adicionais de exposição.

3 DISCUSSÃO

A osteoporose

é a mais freqüente das desordens metabólicas ósseas,

encontrada já em populações milenares, mas que somente no inicio do século XX
passou a preocupar a comunidade médica, que se lançou ao trabalho de diagnosticá-la
através da avaliação da massa óssea em diversos ossos do corpo humano.
0 grande desenvolvimento do uso da imagem para a referida avaliação se
processou nos últimos 20 anos, sendo que, a partir de 1990, possivelmente motivados
pelas necessidades da Implantodontia, os dentistas passaram a se preocupar com este
problema, o que ensejou estudos sobre o uso das radiografias odontológicas para fins
de avaliação de massa óssea.
Uma apreciação geral do material bibliográfico coletado para esta monografia
nos conscientiza das grandes dificuldades de se eleger um método de diagnóstico não
invasivo de alta competência.
Por estas razões, acreditamos que este trabalho valerá mais por seu conteúdo
analítico que por sua síntese conclusiva, o que faz dele um consistente manual de
consulta sobre procedimentos de avaliação de massa óssea com finalidade de
diagnóstico da osteoporose.

E por assim acreditar, é que fizemos constar deste

trabalho um amplo capitulo de introdução, onde podem ser obtidas informações sobre a
natureza da doença osteoporose e seus métodos de avaliação por imagem. A partir do
segundo capitulo, e como escopo básico do trabalho, passamos a tratar do uso das
radiografias odontológicas para fins de diagnóstico.

Neste capitulo seguiremos, em principio, a mesma metodologia do anterior,
dividindo a discussão pelos tipos de exames abordados.
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3.1 Radiografia periapical

Em 1960, Groen et al. alertou da possibilidade de uma correlação positiva entre
a osteoporose e a perda de massa dos ossos gnaticos. Isto suscitou o interesse pelos
estudos de viabilidade do uso das radiografias odontológicas para este mister, já que os
pacientes fazem uso desde cedo das tomadas radiograficas bucais

e elas se

constituem de métodos de diagnóstico de baixo custo e pouca complexidade.

Basicamente três tipos de trabalhos foram por nós encontrados nesta revisão,
usando tomadas radiograficas periapicais de ambos ossos gnaticos: a) digitalização das
imagens analógicas e estimativa da dimensão fractal da estrutura óssea: Ruttiman;
Webber; Hazelrig. (1992), Southard e Southard (1996), Southard et al. (1996); b)
microdensitometria (fotodensitometria) de radiografias periapicais padronizadas, isto 6,
obtidas com uso de penetrômetros de alumínio como parâmetro: Kribbs; Chesnut; Smith
(1993a), Kribbs; Chesnut; Smith (1993b), Garcia; Costa; Souza (1996); c) densitometria
de imagens periapicais digitalizadas: White e Rudolph (1999).

A estimativa da dimensão fractal mostrou-se positiva na detecção de alterações
de massa óssea, ainda que Ruttiman; Webber; Hazelrig (1992) e Southard e Southard
(1996) tenham opinião divergente sobre como varia a dimensão fractal com a
desmineralização. Estes autores, no entanto, estudaram ossos previamente preparados
(desmineralizados) ou pacientes com história de osteopenia, sem terem podido
estabelecer padrão de referência para o diagnóstico ou mesmo comparar com algum
padrão preexistente, já que a literatura não registrava nenhum.
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Os trabalhos dos dois outros grupos também convergem para a aceitação da
microdensitonnetria como meio de detectar perda de massa óssea. Mas, da mesma
forma que os autores anteriormente reportados, se referem à necessidade de estudos
mais aprofundados e apontam estes métodos como auxiliares de outros que usam
sítios de estudo em ossos não gnáticos. Garcia; Costa; Souza (1996) referem-se
notadamente à falta de padrão, para avaliar perdas ósseas maxilares na literatura
pertinente.

3.2 Radiografia panorâmica

Os estudos de avaliação da massa óssea, para fins de diagnóstico de
osteoporose, utilizando tomadas radiográficas panorâmicas, excede em número

e

diversidade de técnicas àqueles que se utilizam de técnicas periapical e discutidos no
item anterior.

Um fato unânime nos autores relatados é que a radiografia panorâmica, como
tomografia que 6, produz muitas imagens secundárias, principalmente na maxila, o que
impede uma observação mais precisa da estrutura do tecido ósseo. Por esta razão, os
estudos foram feitos sempre na mandíbula, principalmente na área próxima ao forame
mental e ângulo mandibular Esta posição foi defendida enfaticamente por Devlin e
Horner (1991).

Alguns autores estudaram o valor, para o diagnóstico da osteoporose, da
densidade radiográfica. Devlin e Horner (1991) utilizaram-se de um penetrômetro de
níquel junto ao chassi porta-filme, a fim de parametrar a densidade radiográfica e
compararam seus achados com a quantidade de cálcio e fósforo das mandíbulas
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estudadas. Em 1992, estes autores repetiram o trabalho in vivo com avaliação das
densidades radiográficas feitas por apenas um observador e não compararam com os
conteúdos de cálcio e fósforo. Já Mohammad; Alder; McNally (1996) estudaram a
densidade radiográfica de panorâmicas digitalizadas, comparando os achados com os
de densidade da coluna. Estes autores concordam ao afirmar que existe correlação
entre a densidade radiográfica mandibular e outros achados que denotam osteoporose.
Mas nenhum parâmetro foi por eles definido para que a panorâmica de per si possa
servir para um diagnóstico competente. Este padrão também não foi por nós
encontrado na literatura.

Outro grupo de autores pesquisou o "índice panorâmico mandibular" (PMI),
defendido por Benson; Prihoda; Glass (1991), para estudar a massa do osso cortical
mandibular. Este índice é descrito no capitulo anterior. Segundo esses autores, o PMI
pode servir como indicativo de mudanças no osso cortical mandibular. Ledgerton et al.
(1997) estudaram o PMI de acordo com as variações intra-examinadores e interexaminadores e discordam de Benson; Prihoda; Glass (1991) quanto ao valor do indice
para o uso clinico, sugerindo trabalhos que definam padrões do PMI para as várias
idades. Klemetti; Vainio; Lassila (1994) e Francischone e Tavano (2000) estudaram o
PMI quando comparado com outros achados sugestivos de osteoporose, achando
correlação positiva e afirmando que este índice pode ser um bom indicativo para triar
pacientes para exames mais aprofundados de perda de massa óssea.

Na literatura consultada e reportada no capitulo anterior, encontramos cinco
trabalhos onde os autores correlacionam achados bucais com os de outros sítios
ósseos tradicionalmente indicativos de osteoporose, como redução na densidade de
vértebras, cabeça de fêmur e fraturas de vértebras e ainda níveis séricos de cálcio e
fósforo. Estes achados bucais são: redução da altura do rebordo alveolar em edêntulos;
alteração na estrutura óssea do córtex mandibular; largura da cortical óssea
mandibular; perda de dentes. Trabalharam nesta linha de pesquisa: Hirai et al. (1993),
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Taguchi et al. (1995a, 1995b, 1996); Klemetti et al. (1993). Algumas conclusões são
bastante óbvias, como alterações maiores dessas variáveis em mulheres Osmenopausa e correlação desses achados com aqueles obtidos em outros sítios não
gnaticos e indicativos da osteoporose. Mas, de maneira geral, os autores não são
otimistas quanto ao uso dessas variáveis para o diagnóstico da osteoporose quando se
trata de estudar casos isolados e não em amostras como as usadas nos trabalhos. Esta
afirmação é enfatizada, por exemplo, por Klemetti; Kolmakov; Krõger (1994). Todos
recomendam o uso dessas alterações como indicativo de que o paciente precisa ser
examinado com meios mais confiáveis.

3. 3 Radiografias interproximal e oclusal

Dois trabalhos, um de cada tipo de radiografia em epígrafe, foram encontrados
por nós. Ambos fazem uso da digitalização das radiografias para posterior analise
computadorizada.

Hildebolt et al. (1992) estudaram, nas tomadas interproximais, a saúde do osso
alveolar, tanto nas originais quanto nas digitais. Nestas últimas foram estudados os
valores dos pixels nas áreas relacionadas e os resultados comparados com os obtidos
pela avaliação subjetiva feita nas radiografias analógicas. Afirmaram que o estudo
digitalizado fornece boas informações sobre a saúde do osso alveolar. Já Garcia e
Souza (1999) associaram radiografias interproximais

e oclusais

de hemi-arco

mandibular, digitalizadas. Valores das perdas de altura de cristas alveolares e redução
da espessura da cortical vestibular da mandíbula foram comparados com outros obtidos
através do exame da coluna lombar, do fêmur e ultra-sonografia de calcâneo. Os
resultados foram considerados inconsistentes tendo em vista as idades baixas das
mulheres pesquisadas e novas investigações foram sugeridas.
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3. 4 Subtração digital de imagem

A técnica da subtração de imagem, convencional ou digital, tem sido estudada
com a finalidade de detectar e acompanhar mudanças dimensionais ou estruturais nos
ossos maxilares. Os trabalhos in vitro mostraram este método como promissor, mas
sua aplicabilidade clinica encontra dificuldades operacionais que reduzem seu valor
diagnóstico. Estudando osso alveolar anterior de mandíbulas descalcificadas
progressivamente, através de tomadas radiográficas padronizadas (com penetrômetro)

e posterior digitalização e subtração, Southard e Southard (1994) salientaram que esta
metodologia possibilitava detecção de perda óssea de pequena monta, o que deverá
ser de valia como indicativo de osteoporose.

Nesta linha, Jean et al. (1996) descreveram um novo método para quantificar
mudanças no osso alveolar baseado no que chamou de DIR: cálculo da relação das
radiografias digitalizadas, que se utilizava de tomadas periapicais. Ainda que a
formulação do método exija certa complexidade aritmética, o autor confessa ser de fácil
utilização. Apesar dos nossos esforços não conseguimos encontrar mais nenhum
trabalho com esta metodologia que pudesse referendar a posição do autor.

3.5 Métodos tomográficos

Basicamente,

os

achados

radiográficos

estudados

nos

métodos

computadorizados são os mesmos que vimos nos anteriores até aqui relatados,
principalmente, na tomada panorâmica: medidas da densidade mineral do osso cortical,
densidade óssea mineral do osso trabecular. Mas os recursos mais sofisticados da
informática a serviço do método tomográfico permitem o estudo de outros achados,
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como o volume do osso trabecular, o que permitiu a Lindh et al. (1997) afirmarem que a
tomografia computadorizada quantitativa deve ser usada para avaliar melhor os sítios
de implantes.

A possibilidade de através de algoritmo conseguir separar, automaticamente, o
osso cortical do osso trabecular permite um estudo privilegiado dessas estruturas, como
se observa no trabalho de lwashita (2000). Os aludidos recursos do TCQ permitiram a
Klemetti; Vainio; Lassia (1994) fazerem um interessante estudo em que a densidade
óssea mineral das corticais foi avaliada em áreas que as radiografias convencionais
não permitiam, como vestibular e lingual da mandíbula. Isto permitiu aos autores a
interessante afirmação de que a atividade muscular, durante edentulismo, regula a
densidade óssea na região de inserção, e eleva a densidade da cortical lingual, o que,
numa radiografia convencional poderia oferecer uma falsa idéia da densidade total do
osso.

3. 6 Métodos densitométricos por isótopos e raios X

As densitometrias ósseas parecem ser os métodos mais usuais para
investigações em sítios fora dos ossos gnáticos, segundo o que nos foi permitido
observar na literatura consultada. Utilizando a densitometria de dupla emissão, Von
Wower; Klausen; Hynlander (1996) correlacionaram saúde dento-periodontal com
densidade óssea mineral de mandíbula e antebraço, encontrando correlação positiva
entre os achados dos sítios ósseos, mas não entre esses e a saúde dento-periodontal.
Esta última observação parece curiosa, pois vai de encontro aos achados de boa parte
dos autores por nos citados, como Kribbs; Chesnut; Smith (1983a,1983b), Hirai et al.
(1993), Taguchi et al. 1995a,1995b,1996) e Klemetti et al. (1993).
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Comparação entre a densidade óssea mineral da mandíbula e outros sitios não
gnáticos, comumente avaliados para identificar osteoporose, foi feita através da
densitometria dupla de raios (DEXA) por Horner e Devlin (1998) e Horner et al. (1996).
No primeiro destes trabalhos os autores acharam forte correlação entre a densidade
óssea mineral de corpo de mandíbula e de antebraço e recomendaram novos estudos
para atestar o valor do uso da densidade óssea mineral de corpo de mandíbula como
indicativo de osteoporose Já Horner e Devlin (1998) fizeram um trabalho amplo e
pormenorizado, incluindo os achados de índice de qualidade óssea, indice da cortical
mandibular e densidade óssea mineral (todos já descritos neste trabalho). Neste
trabalho, nos deparamos, pela primeira vez, com o estabelecimento de um padrão para
concluir sobre riscos de osteoporose: os pacientes que acusavam valores de densidade
óssea mineral menor que 1 ( um) desvio padrão abaixo da média da amostra.

3. 7 Métodos cruzados

Conceituamos como métodos cruzados aqueles que utilizaram mais de um tipo
de radiografia de uso odontológico.

Mohajery

e

Brooks (1992) cruzaram informações obtidas em tomadas

panorâmicas e periapicais com achados de outros sítios esqueletais e observaram que,
pela densidade óssea trabecular e espessura do osso cortical de mandíbula, não
podemos diagnosticar indícios iniciais de osteoporose. Achados concomitantes de
tomadas radiográficas panorâmicas e tomografia computadorizada foram estudados por
Klemetti e Kolmakow (1997) e Taguchi et al. (1997), ambos atestando o valor da
panorâmica como ferramenta para avaliar a qualidade do osso, o que aumenta as
controvérsias, haja vista a afirmação contrária de Mohajery e Brooks (1992).
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Na linha do estudo de dimensão fractal, Southard; southard; Lee (2001)
utilizaram sítios de estudo em radiografias periapicais e interproximais, comparando,
como muitos autores aqui relatados, com achados em outros sítios esqueletais —
coluna, quadril e punho. Reafirmam trabalho anterior de Southard e Southard (1996)
que a dimensão fractal é proporcional à densidade do osso, mas não correlaciona
significativamente com a dimensão dos outros sítios esqueletais. Isto, na prática, nos
parece limitar o uso da dimensão fractal como método isolado para definir diagnóstico
de osteoporose. Associando tomadas panorâmicas com oclusal

e periapical

(padronizadas por penetrõmetro) e comparando seus achados com os de outros sítios
não gnáticos e ainda com a quantidade de cálcio, Kribbs et al. (1989) observaram
vários níveis de correlação, mas, no final, recomendaram mais estudos para definir a
influência da osteoporose no osso mandibular. Kribbs (1990) fez um estudo
interessante comparando achados dentais em mulheres normais e osteopor6ticas e
avaliou qual variável dental melhor separa esses dois grupos. Elaborou uma equação
baseada na massa óssea mandibular e no número de dentes presentes na mandíbula,
para separar essas duas populações. Equação semelhante foi elaborada por Taguchi et
al. (1995b), mas relacionou idade com número de dentes para mostrar probabilidade de
fratura vertebral.

Law; Bollen; Chen (1996) realizaram um exaustivo trabalho que parece sintetizar
muito dos achados anteriormente aqui relatados. Utilizaram tomadas periapicais
padronizadas, oclusal e panorâmica que mostrassem area de pré-molares e molares da
mandíbula, num grupo de mulheres com diagnóstico de osteoporose definido pelos
exames de TCQ, OPA e DEXA.
Estudos diversos foram feitos com estas tomadas e resultaram que em relação
osteoporose: o valor da dimensão fractal aumentou; o valor da intensidade de pixel foi
maior; na panorâmica, a espessura da cortical do ângulo da mandíbula diminuiu.
Os autores também relataram que a associação dos dados derivados das
tomadas odontológicas, somadas com os dados de outras técnicas (TCQ, DPA e

DEXA) forneceram melhor resultado diagnóstico do que estes últimos sozinhos: 83% x
82,5%.
Afirmaram ainda, que nenhum método deve ser usado isoladamente e que,
apesar do uso das tomadas odontológicas acrescentarem pouco (no caso em foco
0,5%) ás técnicas gerais, as radiografias odontológicas são de uso freqüente, o que
facilita a associação.

Como vimos nesta discussão, são muitas as variáveis estudadas e também
muitos os métodos para quantifica- Ias, fazendo da interação entre elas um vasto
universo de diversidades, onde concordâncias e discordâncias se misturam de forma a
dificultar uma posição segura do diagnosticista quanto à escolha do protocolo adequado
de exames.

4 CONCLUSÕES

Os dados dos trabalhos relatados nos capítulos I e II e discutidos no capitulo Ill
talvez nos permitam firmar as seguintes conclusões:
1. A diversidade de métodos já existentes para avaliação de massa óssea, com
vistas ao diagnóstico de osteoporose, e os esforços em busca de outros, faz
supor que nenhum deles tem eficiência unanimemente reconhecida pela
comunidade médica.
2.

Radiografias periapicais (geralmente associada a uso de penetrõmetro),
interproximais, panorâmica e tomografia computadorizada são as fontes de
imagens dos maxilares mais intensamente estudadas para fins de avaliação
de massa óssea.

3.

A mandíbula é o osso gnático de eleição para a grande maioria de autores;
somente poucos trabalhos que usaram tomada periapical e interproximal
estudaram achados na maxila.

4. A radiografia panorâmica de mandíbula ocupa o maior espaço entre as
pesquisas ligadas à análise de fatos odontológicos.
5. São os seguintes os achados radiográficos mais comumente utilizados nas
pesquisas referenciadas:
-

densidade óssea mandibular;

-

dimensão fractal do osso alveolar;

-

densidade óssea mineral de osso cortical e trabecular;

-

espessura da cortical inferior da mandíbula;

-

espessura da cortical vestibular e lingual da mandíbula;

-

altura do processo alveolar;

-

estrutura da cortical mandibular;

-

índice panorâmico mandibular.

6. Aos dados referidos no item anterior, vários autores somam outros, advindos
do exame clinico, referentes à saúde bucal tais com:
-

número de dentes presentes,

-

perda óssea periodontal;

-

perda de inserção gengival,

-

doença periodontal

7. No que se refere ao uso de radiografias odontológicas, nenhum método
isolado, nem mesmo associações entre vários métodos, mostram-se
satisfatórios para precisarem o diagnóstico de osteoporose, sendo citados
como meios positivos de triar os pacientes para exames mais detalhados.
8. A associação entre achados odontológicos com os de outros sítios
esqueletais já tradicionalmente em uso, é citada como uma forma de melhorar
a eficiência desses últimos.
9. De maneira geral, os autores afirmam enfaticamente que há necessidade de
estudos mais aprofundados desses métodos que possam avaliar melhor sua
precisão.
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