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RESUMO 

 

 

Maltagliati LA. Avaliação Longitudinal do Tratamento Periodontal em Mulheres 
com Osteoporose [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia, 2012. Versão Original. 

 

 

A interrelação de fatores como o avanço da idade, aliado às condições sócio-

econômicas e à vulnerabilidade social, refletem na proeminência de doenças 

crônicas como a osteoporose e a doença periodontal. Tendo em vista que a 

perda óssea é a principal consequência para ambas as doenças, a 

osteoporose e a doença periodontal podem estar relacionadas. Considerando o 

limitado número de estudos longitudinais sobre a associação entre osteoporose 

e doença periodontal, o objetivo do nosso estudo foi avaliar, através de 

parâmetros clínicos periodontais, o efeito da osteoporose sobre os resultados 

do tratamento periodontal não-cirúrgico em mulheres na pós-menopausa, 

acompanhadas por um ano. Delineou-se um ensaio clínico controlado, duplo 

cego, para avaliar trinta e cinco mulheres selecionadas divididas em dois 

grupos: o grupo OST, composto por dezoito mulheres com diagnóstico de 

periodontite e osteoporose e o grupo controle (CTRL), composto por dezessete 

mulheres diagnosticadas para periodontite, porém, sistemicamente saudáveis. 

O efeito do tratamento periodontal não cirúrgico foi avaliado por meio das 

mensurações dos parâmetros clínicos como índice de placa bacteriana, 

sangramento à sondagem, profundidade de sondagem e nível clínico de 

inserção após o tratamento, nos períodos de três e doze meses. Assumindo-se 

como resultado principal a diferença no nível clínico de inserção, aos doze 

meses após o tratamento periodontal, utilizou-se o teste student “t” para 

amostras pareadas na análise intra-grupo e, para a comparação entre os 

grupos,  o teste “t” para amostras independentes. Observou-se que o 

tratamento periodontal foi efetivo e ambos os grupos mostraram melhora em 

todos os parâmetros estudados após tratamento periodontal, quando 

comparado aos valores iniciais (p<0,05), houve ganho de inserção clínica para 



 

 

ambos os grupos, aos doze meses de avaliação, não havendo, porém, 

diferença estatisticamente significante entre os grupos (p>0,05). Não pudemos 

observar, dentro das limitações deste estudo, a interferência da osteoporose 

sobre as alteraçôes dos parâmetros clínicos periodontais após um ano de 

avaliação dos resultados do tratamento não cirúrgico da peridontite em 

mulheres na pós-menopausa. 

 
 

Palavras-chave: Periodontite. Tratamento não-cirúrgico periodontal. 

Osteoporose. Pós-menopausa. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

Maltagliati LA. Longitudinal evaluation of periodontal treatment in osteoporotic 
women [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia, 2012. Versão original. 
 

To date no studies have evaluated the effect of osteoporosis on non-surgical 

periodontitis treatment. The aim of the present study was to evaluate the effect 

of osteoporosis on non-surgical periodontal therapy in post-menopausal women 

with chronic periodontitis. 35 women diagnosed with slight to moderate 

periodontitis were divided in two groups: osteoporotic (OST, n=18) and non-

osteoporotic (CTRL, n=17) women. The effect of non-surgical periodontal 

treatment was assessed by measuring the changes in plaque (PI) and bleeding 

on probing (BOP) scores, probing depth (PD) and clinical attachment level 

(CAL) during one year. Only sites with baseline PD≥ 4mm were used for 

statistical analysis. The periodontal therapy resulted in significant improvements 

for both groups. At the end of twelve months, the mean PI, BOP, PD and CAL 

for the OST group were 27.2 ±17.7, 2.6 ±3.0, 2.5 ±0.7, 3.6 ±1.3, respectively, 

versus 30.2 ±17.0, 8.4 ±10.6, 3.2 ±1.2, 4.3 ±1.5, respectively, for the control 

group. Using an individual-based analysis and Student t test for unpaired and 

paired observations (significance of differences between and within groups, 

respectively), women in CTRL group showed enhanced in BOP and PD scores 

(p<0.05) over a period of 12 months compared with those in OST group but no 

significant difference was found between the groups for PD and CAL difference 

changes (p>0,05). Within the limits of the present study, it can be concluded 

that osteoporosis did not influence the result of non-surgical periodontal therapy 

in slight to moderate periodontitis.   

 

Key words: Periodontitis. Non-surgical periodontal treatment. Osteoporosis.  

Post-menopausal women.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O envelhecimento da população, em países em desenvolvimento e 

desenvolvidos, é um indicador de melhora da saúde global. Segundo  a “World 

Health Organization” (WHO, 2007), estima-se que a população de idosos no 

mundo (pessoas com 60 anos de idade ou mais) é da ordem de 650 milhões e 

alcançará, em 2050, o número de 2 bilhões de pessoas. O processo de 

transição demográfica e epidemiológica que vem repercutindo em alterações 

graduais dos índices de mortalidade e fecundidade, contribuem para o aumento 

da expectativa de vida da população.  

O Brasil, segundo a projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2008), continuará galgando anos na vida média de sua 

população, alcançando, em 2050, o patamar de 81,29 anos (equiparando-se ao 

Japão - 82,60 anos, o maior nível de expectativa de vida mundial atualmente). 

E, segundo Camarano (2002) será uma população idosa predominantemente 

do sexo feminino. A longevidade da população feminina é confirmada pelos 

dados do IBGE (2009) que apontam para um diferencial atual entre os sexos 

de 7,60 anos, cabendo aos homens uma esperança de vida ao nascer de 69,06 

anos e às mulheres de 76,66 anos. 

A interrelação de fatores como o avanço da idade, aliado às condições 

sócio-econômicas e à vulnerabilidade social, refletem na proeminência de 

doenças crônicas como a osteoporose e a doença periodontal, consideradas 

problemas de saúde pública, posto o risco às fraturas ósseas e à perda 

dentária (Gomes-Filho et al., 2007).  

Tendo em vista que a perda óssea é a principal consequência para 

ambas as doenças, a osteoporose e a doença periodontal podem estar 

relacionadas já que compartilham fatores que podem interferir ou modular 

ambas as doenças (Yoshihara et al., 2004). 

Os mecanismos pelos quais a osteoporose ou a perda de massa óssea 

esquelética podem estar associados com a perda de inserção periodontal, 

perda de altura da crista óssea alveolar e perda dentária têm sido investigados. 

Alguns potenciais mecanismos são propostos: Primeiramente, a baixa 

densidade mineral no osso sistêmico, observada após a diminuição dos níveis 
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de estrógeno, após a menopausa, poderia ocorrer, também, nas arcadas 

dentárias. Esta perda de densidade óssea, pode levar à uma reabsorção mais 

rápida do osso alveolar frente à agressão dos patógenos periodontais. O 

segundo mecanismo poderia estar relacionado aos fatores sistêmicos que 

afetam a remodelação óssea, os  quais poderiam modificar a resposta tecidual 

local frente à infecção periodontal. Indivíduos com perda óssea sistêmica têm 

uma produção aumentada de citoquinas (IL-1 e 6, e TNF-α) que aumentam a 

atividade osteoclástica, resultando no aumento da reabsorção óssea (Pacifici, 

2010). Segundo Lerner (2006) a maior produção destas mesmas citoquinas 

pode ser obervada nas lesões por infecção periodontal. E, um terceiro 

mecanismo poderia se referir aos fatores genéticos que predispõe os 

indivíduos à perda óssea e podem, também, influenciar ou predispor, de 

maneira individual, à destruição periodontal. E, por último, certos fatores 

relacionados ao estilo de vida como o hábito de fumar, que podem contribuir 

para o risco individual de desenvolver ambas as  doenças, osteoporose e 

periodontite (Tezal et al., 2000; Jeffcoat et al., 2000; Wactawski-Wende et al., 

2005; Golub et al., 2006; Kaye, 2007; Mundy, 2007).    

Os estudos transversais que avaliaram a doença periodontal e a 

osteoporose em mulheres na pós-menopausa são controversos. Alguns 

autores observaram aumento na perda de inserção clínica e perda dentária em 

mulheres com osteoporose (Hidelbolt et al., 1997; Tezal et al., 2000; Inagaki et 

al., 2001; Shen et al., 2004; Wactawski-Wende et al., 2005; Brennan et al., 

2007). Por outro lado, existem estudos onde não foi encontrada nenhuma 

associação entre a doença periodontal e a osteoporose (Weyant et al., 1999; 

Mohammad et al., 2003; Brennan-Calanan et al., 2008; Hattatoglu-Sönmez et 

al., 2008; Lopes et al., 2008; Takahashi et al., 2012). 

Há, na literatura estudada, poucos estudos delineados especificamente 

para avaliar a relação entre osteoporose e a periodontite, mensurada pela 

perda de inserção clínica. Alguns dos estudos existentes mostraram 

associação independente da perda de massa óssea  esquelética associada à 

diminuição da crista óssea alveolar e perda dentária (Aström et al., 1990; 

Mohammad et al., 1997; Krall et al., 1997; Earnshaw et al., 1998; Payne et al., 

1999; Yoshihara et al., 2005; Tezal et al., 2005). 
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Os estudos longitudinais sobre a associação entre osteoporose e 

doença periodontal variam sobremaneira em relação ao desenho do estudo, à 

metodologia de mensuração e a presença de fatores de confundimento 

(Reinhardt et al., 1999; Wactawski-Wende, 2001; Famili et al., 2005; Lamonte 

et al., 2012).  

Considerando o limitado número de estudos longitudinais e a falta de 

investigações de delineamento intervencional, sobre a associação entre 

osteoporose e doença periodontal, o objetivo do nosso estudo foi avaliar a 

influência da osteoporose sobre o resultado da terapia periodontal não-cirúrgica 

em pacientes com periodontite crônica. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A presente revisão da literatura está baseada em publicações que se 

referem ao tratamento da doença periodontal em mulheres na pós-menopausa, 

com osteoporose. Foram consultadas bases de dados: Pubmed e Dentistry & 

Oral Science Source, além da pesquisa realizada nas revistas Journal of 

Periodontology, Journal of Clinical Periodontology e Journal of Periodontal 

Research  e consulta às referências bibliográficas dos artigos publicados. 

Para melhor organização da apresentação, a revisão será subdividida 

nos seguintes tópicos: 

 

 

2.1 OSTEOPOROSE: ETIOLOGIA E DIAGNÓSTICO 

 

 

2.2  OSTEOPOROSE E DOENÇA PERIODONTAL  

 

 

2.2.1 Estudos em animais 

 

 

2.2.2 Estudos Clínicos 

 

 

2.2.2.1 Estudos de Delineamento Transversal 

 

 

2.2.2.2 Estudos de Delineamento Longitudinal 
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2.1 OSTEOPOROSE: ETIOLOGIA E DIAGNÓSTICO 

 

 

Osteporose é uma doença que provoca a redução da densidade e da 

qualidade óssea. Frequentemente não há sintomatologia e, conforme o osso 

torna-se mais frágil e poroso, aumenta-se o risco à fratura óssea (International 

Osteoporosis Foundation – IOF, 2012). 

A quantidade máxima de osso que é adquirida durante a idade adulta é 

considerada o pico de massa óssea. A idade exata e valores atingidos nos 

diferentes sítios do esqueleto ainda são controversos, sendo aceito que exista 

diferença entre o esqueleto axial e apendicular, assim como entre homens e 

mulheres. No esqueleto axial, a época provável seria o final da segunda 

década de vida, enquanto no esqueleto apendicular estudos transversais 

sugerem que a idade varia de 18 a 35 anos (Halioua; Anderson, 1990; Matkovic 

et al., 1994). 

O estrogênio e a testosterona são reguladores do crescimento e da 

maturação óssea. Atividade física, nutrição, massa corporal e balanço 

hormonal adequados são essenciais para atingir um pico de massa óssea 

ótimo. Desordens genéticas, doenças crônicas ou endócrinas, imobilização e 

uso de medicamentos podem impedir o ganho adequado da massa óssea 

genéticamente determinado (Riggs et al., 2002). 

Após ter sido atingido o pico de massa óssea no início da terceira 

década de vida, nenhum acréscimo no total é esperado. Nesta fase da vida, o 

esqueleto mantém-se como estrutura biologicamente ativa, tendo um papel 

importante na homeostase do cálcio do organismo. Aproximadamente 99% do 

cálcio corporal total estão localizados nos ossos e dentes, 1% em outros 

tecidos e 0,1% no espaço extracelular. Antes da menopausa, virtualmente não 

existe perda óssea (Koshla, 2010), muito embora, segundo Boskey e Coleman 

(2010) a composição óssea sofra alterações relativas ao envelhecimento 

humano.  

O esqueleto adulto encontra-se em estado dinâmico sendo 

continuamente degradado e sintetizado de forma coordenada pelos 

osteoclastos e osteoblastos. A seqüência desses eventos incluem uma fase de 

ativação, quando os pré-osteoclastos, após migrarem para a superfície óssea, 
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se fundem formando os osteoclastos multinucleados e a fase de reversão, 

secundária à liberação de fatores de crescimento e posterior migração de 

osteoblastos, responsáveis pela síntese óssea, que é iniciada coma formação 

da matriz osteóide a sua posterior mineralização (Manologas et al., 2000; 

Eriksen, 2010; Henriksen et al., 2011). 

Três membros da superfamília do fator de necrose tumoral (TNF) e seu 

receptor estão associados a este processo (Suda et al., 1999). O principal 

estimulador da formação de osteoclastos é uma proteína produzida pelos 

osteoblastos denominada ligante do receptor ativador do fator nuclear Kappa-B 

(RANKL). A ligação do RANKL ao receptor do fator ativador nuclear Kappa-B 

(RANK), encontrado nas células hematopoiéticas, promove a diferenciação de 

células precursoras hematopoiéticas em osteoclastos. Esta via de sinalização é 

primordial para o desenvolvimento de osteoclastos e sua atividade (Raisz, 

2005). Os osteoblastos também produzem uma proteína denominada 

osteoprotegerina (OPG), que tem a capacidade de se ligar ao RANK, 

bloqueando a interação RANK / RANKL.  

O estrogênio é atualmente considerado o hormônio de maior relevância 

na aquisição e manutenção do esqueleto adulto e sua deficiência constitui a 

principal causa de perda óssea em ambos os sexos (Riggs et al., 2002). 

No período pós menopausa a depleção estrogênica é responsável por 

75% da perda óssea. A patogênese da perda óssea no hipoestrogenismo está 

associada a um aumento na secreção de citocinas (interleucina 1,interleucina 6 

e TNF) por monócitos e células do estroma da medula óssea. Esta atividade 

aumentada resulta em maior recrutamento e ativação de osteoclastos via 

sistema RANK/RANKL. Em adição, o estrogênio estimula a produção de OPG 

pelos osteoblastos, o que diminui a ligação do RANK com RANKL. Assim, o 

estrogênio inibe a formação, diferenciação e sobrevida dos osteoclastos 

(Pacifici, 2010). Apesar de todo o esqueleto ser comprometido pelo 

hipoestrogenismo, o maior impacto é no osso trabecular por ser o osso com 

maior taxa de remodelação. 

Diversos fatores, físicos e ambientais, podem aumentar o risco de 

desenvolver a doença osteoporose. A Fundação Internacional de Osteoporose 

(International Osteoporosis Foundation - IOF, 2012) divide este fatores em 

modificáveis e não modificáveis. 
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Os fatores não modificáveis seriam o gênero: mulheres são mais 

susceptíveis do que os homens, pois têm ossos mais leves e finos e porque na 

menopausa deixam de ter a proteção do hormônio estrógeno. Idade: o 

processo natural do envelhecimento reduz a velocidade de reposição de novas 

células ósseas pelo organismo. Histórico familiar: existe um componente 

genético na osteoporose e, por isso, quem tem familiares que já apresentaram 

a doença está mais sujeito a desenvolvê-la. Etnia: a doença é mais prevalente 

em mulheres caucasianas ou de origem asiática, afro-descendentes ou latinos 

têm menor risco. Doenças, desordens ou o uso de medicamentos como artrite 

reumatóide, hipertiroidismo, doenças que afetam a absorção de nutrientes, 

doenças que causam longos períodos de imobilidade, uso prolongado (por 

mais de três meses) de corticosteróides, drogas anticovulsionantes, drogas 

contra o câncer de próstata ou que alteram a produção de testosterona em 

homens. 

Os fatores de risco modificáveis seriam o tamanho do corpo: pessoas 

com baixa estatura e baixo peso- em geral com índice de massa corpóres 

(IMC) abaixo de 19, têm maior propensão a desenvolver osteoporose. 

Deficiência estrogênica, anorexia nervosa, bulimia, dieta pobre em cálcio, 

insuficência de vitamina D, sedentarismo, uso de bebidas alcóolicas e cigarro 

aumentam o risco de desenvolver osteoporose. 

Existem ainda fatores relacionados ao estilo de vida e ao uso de 

medicamentos que podem elevar o risco de ocorrência de osteoporose, como. 

A técnica mais amplamente validada para medir a densidade mineral 

óssea (DMO) é a absormetria radiológica de dupla energia (dual energy X-ray 

absorptiometry - DXA) e recomenda-se o critério baseados no escore T  para o 

diagnóstico de osteoporose (Lorente-Ramos et al., 2011). As medidas da 

densidade mineral óssea devem ser realizadas na coluna lombar e quadril. Na 

região lombar deve-se utilizar sempre, no mínimo duas vértebras para 

avaliação, entre L1 e L4. Define-se osteoporose como a condição de DMO 

estar a 2,5 desvios padrão ou mais abaixo do valor médio para mulheres 

jovens saudáveis (T-score de ≤ -2,5 DP). Este critério tem sido amplamente 

aceito e fornece tanto o limiar para o diagnóstico como para a intervenção, na 

osteoporose, segundo a World Health Organization (WHO, 2004).  
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Tendo em vista que a perda óssea é a principal consequência para 

ambas as doenças, a osteoporose e a periodontite compartilham fatores 

químicos biológicos que podem interferir ou modular ambas as doenças. No 

estudo de Jabbar et al., em 2011, a gengivite e a progressão da periodontite, 

avaliadas por um questionário validado, foram mais frequente em mulheres 

com osteoporose e foi associada com baixos níveis de vitamina D e altas 

concentrações séricas de RANKL (receptor activator of nuclear factor kappa-B 

ligand) e OPG (osteoprotegerin). Ressalta-se, porém, a dificuldade de 

considerar a proporção de RANKL/OPG no fluido gengival como 

biomarcadores preditores de progressão da doença periodontal (Belibasakis; 

Bostanci, 2012). 

 

 

2.2 OSTEOPOROSE E DOENÇA PERIODONTAL 

 

  

2.2.1 Estudos em Animais 

 

 

Uma grande variedade de espécies animais, incluindo os roedores, 

coelhos, cães e primatas, têm sido utilizados como modelos para pesquisa de 

osteoporose. Entre estes, o rato de laboratório é o animal mais utilizado para a 

maioria dos investigadores. Seu esqueleto tem sido estudado extensivamente e 

apesar de existirem várias limitações à sua semelhança com a condição 

humana, estas podem ser superadas através do conhecimento detalhado de 

suas características ou com a utilização de determinadas técnicas específicas. 

O rato tem sido utilizado em muitos protocolos experimentais que conduzem à 

perda de massa óssea, incluindo intervenções hormonais (ovariectomia, 

orquidectomia, hipofisectomia paratiroidectomia,), imobilização e manipulações 

dietéticas, além dos trabalhos com animais velhos (Lelovas et al., 2008; Arai et 

al., 2005). 

O modelo de ligadura para indução de periodontite têm sido 

extensivamente utilizado para avaliar a progressão da doença periodontal, 

permitindo o acúmulo de microorganismos subgengivais e trinta dias de 
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indução são suficientes para desencadear inflamação gengival e destruição 

periodontal (Marques et al., 2005). Segundo Amadei et al., em 2011, o maior 

nível de perda óssea alveolar é atingido aos noventa dias de periodontite 

induzida. 

Os estudos pré-clínicos têm demonstrado que o estrógeno desempenha 

um papel importante no controle da reabsorção óssea, por meio da sua ação 

nos mecanismos osteoprotegerina e RANKL (Lindberg et al., 2001). Além 

disso, a deficiência estrogênica resulta em um aumento da perda óssea na 

periodontite experimental, em ratos (Duarte et al., 2004a), sugerindo um efeito 

sinergético da deficiência de estrógeno e acúmulo de placa bacteriana (Duarte 

et al., 2004b, 2006).  

Tal observação pode ser confirmada pela administração hormonal 

(hormônio da paratireóide - PTH), capaz de diminuir a reabsorção óssea 

alveolar, na periodontite induzida, mesmo sob a influência do fator sistêmico, 

provocado pela ovariectomia (Marques et al., 2005). 

Somando-se à identificação dos efeitos da deficiência estrogênica na 

progressão da doença periodontal, a detecção imunohistoquimica de RANKL 

no ligamento periodontal e tecido ósseo de ratos com osteoporose e 

periodontite sugere a existência de um efeito patológico aditivo de ambas as 

doenças (Allam et al., 2010).  

 

 

 2.2.2 Estudos Clínicos  

 

 

Posto que a osteoporose não pode ser considerada um fator etiológico 

para doença periodontal, investiga-se sua relação na gravidade da progressão 

da perda óssea alveolar, na periodontite, em humanos.  
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2.2.2.1 Estudos de Delineamento Transversal  

 

 

Muito embora possamos citar, na literatura, estudos que não encontram 

correlação positiva entre os parâmetros clínicos periodontais e os parâmetros 

de massa óssea corpórea em mulheres na pós-menopausa (Elders et al.,1992; 

May et al., 1995; Hidelbolt et al., 1997; Weyant et al., 1999; Mohammad et al, 

2003; Brennan-Calanan et al., 2008; Lopes et al., 2008; Slaidina et al., 2011; 

Sultan, Rao, 2011), existem um número ainda maior de investigações que 

sustentam tal associação (Von Wowern et al., 1994; Klemetti et al., 1994; Krall 

et al., 1994; Mohammad et al., 1996; Taguchi et al., 1999; Tezal et al., 2000; 

Ronderos et al., 2000; Inagaki et al., 2001; Gur et al., 2003; Shen et al., 2004; 

Yoshihara et al., 2005; Inagaki et al., 2005; Wactawski-Wende et al., 2005; 

Musacchio et al., 2007; Brennan et al., 2007; Gomes-Filho et al., 2007; Haas et 

al., 2009; Al Habashneh et al., 2010; Vishwanath et al., 2011; Moedano et al., 

2011; Gondim et al., 2012). 

Com o objetivo de facilitar a compreensão sobre as investigações de 

delineamento transversal, organizamos os estudos conforme a definição do 

desfecho de doença periodontal, seguindo, hierarquicamente, do maior número 

amostral para o menor. 

 

 

Edentulismo, Perda dentária e Altura da Crista Óssea Alveolar 

 

 

Uma correlação positiva de causa-efeito entre perda dentária (como 

desfecho de periodontite) e osteoporose está ainda por ser demonstrada 

(Amar; Chung, 1994). Segundo Jeffcoat (1998) os estudos de associação entre 

perda dentária e densidade óssea esquelética são limitados no sentido de 

proporcionar respostas para a relação entre a osteoporose e doença 

periodontal. Muito embora a associação das duas doenças, osteoporose e 

doença periodontal avançada, possa contribuir para uma maior perda dentária 

(Klemetti et al.,1994). 
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Na avaliaçao de mulheres idosas italianas (n= 3.054), Musacchio et al. 

(2007) observaram que o número de mulheres edêntulas aumenta com a idade 

e com o período de tempo da menopausa. Fatores sociais como morar sozinha 

ou ter tido mais do que 3 filhos foram significantemente associados ao 

edentulismo. O número de gestações, assim como o índice de massa corporal 

(IMC) e a baixa densidade mineral óssea foram também associados ao 

edentulismo por Gur et al., em 2003, que estudaram mulheres com 

osteoporose (N= 1.171). 

Para além da idade e do tempo de menopausa, o hábito de fumar e a  

história de fratura óssea (como indicatico de osteoporose) foram  

significativamente relacionados ao edentulismo (n= 124), em uma razão de 

chance de 2,51 e 2,42, respectivamente (Xie; Ainamo,1999). 

Estudando um grande número de mulheres (N= 1.341), Wactawski-

Wende et al. (2005) encontraram associação entre a altura da crista óssea 

alveolar (medida radiograficamente) e o T-score. Indivíduos com osteoporose 

tiveram as maiores perdas de altura da crista óssea alveolar, alcançando uma 

razão de chance média de 1,95. Contribuindo, para isso, o fator idade. Nas 

mulheres acima dos 70 anos de idade, observou-se um aumento na razão de 

chance na ordem de 2,5 a 4 vezes a chance de perda óssea alveolar em 

mulheres com massa óssea esquelética baixa, moderada ou avançada, 

comparado à mulheres com massa óssea normal. Achados, estes, que 

corroboram o estudo de Brenan-Calanan et al., em 2008, o qual tinha 

metodologia semelhante (N=1.256). 

May et al. (1995) não observaram associação significativa entre o 

número de dentes presentes, auto-referido por homens (n= 608) e mulheres 

(n=874), e a densidade mineral óssea, medida pelo exame de DXA (espinha, 

L2 e L4 e quadril), assim como Slaidina et al. (2011), que também não 

observaram nenhuma correlação entre o número de dentes perdidos, 

detectado pelo exame bucal, em mulheres (n= 79), divididas em três grupos, 

segundo o t-score (avaliado pelo exame DXA na cabeça do fêmur): normal, 

osteopenia e osteoporose. 

A relação do número de dentes perdidos em mulheres na pós-

menopausa, parece estar mais fortemente correlacionada com a baixa 

densidade mineral óssea (DXA), quando considerados os dentes posteriores e 
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a perda de crista alveolar, medidos radiograficamente, particularmente na 

região interproximal, sugerindo a importância do efeito sistêmico indireto da 

osteopenia na doença periodontal, segundo os estudos de Taguchi et al., 1999 

e  Tezal et al., 2000 que estudaram um número de 90 e 70 mulheres (N=90 e 

N=70), respectivamente. 

 

 

Parâmetros Clínicos Periodontais 

 

 

Nos estudos sobre a associação entre baixa densidade mineral óssea e 

doença periodontal podemos observar maior inconsistência de resultados 

devido, provavelmente, pela variabilidade nas técnicas de mensuração dos 

parâmetros clínicos periodontais, assim como nos método de detecção e 

mensuração da densidade óssea esquelética (Reddy, 2001; Wactawski-

Wende, 2001; Wactawski-Wende et al., 2005; Passos et al., 2010). Nos 

deteremos com maior interesse, portanto, nas investigações que estudaram os 

parâmetros clínicos periodontais de mulheres com osteoporose, diagnosticadas 

segundo os critérios propostos pela WHO, em 2004. 

Os resultados do estudo de Ronderos et al., em  2000 (N=11.655, 

homens e mulheres) demonstraram que mulheres que têm osteoporose (n= 

283) e altos índices de cálculos dentários estão sob maior risco de perda do 

nível de inserção clínica, e que a terapia de reposição estrogênica pareceu 

diminuir este risco.  

O efeito benéfico da reposição estrogênica em relação à saúde 

periodontal também pôde ser observado em mulheres brasileiras (n=328) na 

investigação de Haas et al. em 2009, que mostrou que a periodontite foi 

significativamente mais prevalente em mulheres na pós-menopausa que não 

faziam uso da terapia de reposição hormonal. E, ainda,  segundo Mohammad e 

Brunsvold (1996), o componente da retração gengival pareceu ser o maior 

responsável pela perda no nível clínico de inserção, na comparação entre 

mulheres com baixa ou alta densidade mineral óssea (N= 42) na espinha 

lombar, medida pelo exame de DXA. 
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Von Wowern et al. (1994) observou maior perda de inserção periodontal 

(medido pelo índice de Ramjord) em doze (12) mulheres com  osteoporose e 

incidência de fraturas quando comparadas à catorze (14) mulheres sem 

osteoporose, sugerindo que a osteoporose grave, com redução significativa de 

massa óssea na arcada dentária, pode estar associada à um nível de inserção 

menos favorável  na doença periodontal.  

Examinando os parâmetros clínicos em todos os dentes, em seis sítios 

por dente, para avaliar a doença periodontal e utilizando densitometria óssea 

espinhal, para avaliar a osteoporose, Shen et al. (2004), N= 329, encontraram 

associação positiva entre dezoito (18) mulheres com osteoporose e perda de 

inserção clínica, comparado às dezesseis (16) mulheres sem osteoporose, 

ressaltando que os níveis de placa bacteriana, a localização dos dentes e as 

arcadas dentárias (perda de inserção maior na mandíbula do que na maxila) 

foram fatores que influenciaram esta associação. A osteoporose foi também 

significantemente associada à perda grave de crista óssea alveolar e com a 

prevalência de periodontite, em mulheres na pós-menopausa (N= 400), na 

Jordânia, pelos estudos de Al Habashneh et al. em 2010. 

 

 

2.2.2.2 Estudos de Delineamento Longitudinal 

 

 

Segundo Famili et al., em 2005, a associação entre a doença 

periodontal, avaliada em três sítios vestibulares por dente, e a densidade 

mineral óssea (mensurada pelo exame de DXA, no quadril) não pôde ser 

observada em uma população de mulheres (N= 163), avaliadas por um período 

de dois anos. Porém, no estudo de Tezal et al., em 2005, a doença periodontal 

e, dentre os seus parâmetros clínicos de avaliação, especialmente a perda de 

altura da crista alveolar, foi um forte fator independente e preditor para 

incidência de perda déntária (N=106) em mulheres na pós-menopausa, 

reavaliadas após 10 ou 13 anos. 

Com o objetivo de avaliar a relação entre densidade mineral óssea e 

doença periodontal na população da cidade de Niigata, no Japão, Yoshihara et 

al. (2004) selecionaram, homens e mulheres (N= 179), divididos em dois 
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grupos segundo a DMO do calcanhar (medida por densitômetro ósseo de 

ultrasom): com ou sem osteopenia e mensuraram os sítios com perda de 

inserção clínica periodontal maior ou igual a 3mm, durante três anos. As 

maiores médias de perda de inserção foram observadas no grupo com 

osteopenia, entre mulheres e homens, sugerindo uma relação siginificativa 

entre perda progressiva de NCI e densidade mineral óssea. 

Mulheres com osteoporose ou osteopenia (n=17) exibiram maior 

frequencia de perda da altura e densidade da crista óssea alveolar, em 

comparação com mulheres de DMO normal na espinha lombar (n=21), quando 

avaliadas por um período de 02 anos (Payne et al., 1999). E, ainda, pacientes 

periodontais, com osteopenia/osteoporose e deficiência de estrógeno (N= 59) 

tinham maior índice de sangramento à sondagem e mostraram uma maior 

tendência para perda de inserção clínica do que pacientes sem deficência de 

estrógeno (Reinhardt et al., 1999). Mulheres na pós-menopausa, com história 

de periodontite grave e osteoporose, podem apresentar uma perda óssea 

alveolar mais acelerada, apesar da estabilidade e da pequena alteração nas 

mensurações dos parâmetros clínicos periodontais, após cinco anos de 

observação (Lamonte et al., 2012) 

Não foram encontradas associações significativas para mulheres na pós-

menopausa, entre osteoporose e perda do nível clínico de inserção no estudo 

transversal de Lopes et al. (2008). Porém, no estudo observacional, 

longitudinal, as mulheres na pós-menopausa, com osteoporose (n=13) e com 

osteopenia (n=13) obtiveram maiores índices de perda periodontal aferidos 

pelo NIC no exame inicial e após o período de um ano, em comparação à 

mulheres com DMO normal (n=13), indicando a osteoporose/osteopenia como 

possível fator de risco para doença periodontal em mulheres na pós-

menopausa. 

Em um estudo caso-controle, estudando uma amostra de cento e trinta e 

nove mulheres (N= 139), divididas em dois grupos: com osteoporose (n=48) e 

sem osteoporose (n=91) Gomes-Filho et al. (2007) observaram que mulheres 

com osteoporose e baixo nível educacional têm maiores chances de 

desenvolver doença periodontal.  

Os estudos de avaliação longitudinal da doença periodontal, em 

indivíduos com osteoporose, disponíveis nas bases de dados consultadas são 
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todos do tipo observacional. Não há, segundo a revisão da literatura realizada, 

estudos longitudinais intervencionais. 

Com o propósito de contribuir para o entendimento do efeito da condição 

de ter ou não osteoporose nas alterações dos parâmetros clínicos periodontais, 

após raspagem e alisamento radicular, avaliamos, longitudinalmente a 

evolução da periodontite em mulheres na pós-menopausa.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar, através de parâmetros clínicos 

periodontais, a influência da osteoporose sobre o resultado do tratamento 

periodontal não-cirúrgico em mulheres na pós-menopausa, acompanhados por 

1 ano. 
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4- MATERIAL E MÉTODO 

 

 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

 

Objetivando acompanhar durante um ano a evolução do tratamento 

periodontal entre mulheres na pós-menopausa, com e sem osteoporose, foi 

estruturado um ensaio clínico controlado, duplo cego.  

O grupo de mulheres que fizeram parte deste estudo foram voluntárias 

para a participação de um estudo prévio, de delinenamento transversal, 

denominado “Periomulher”, cujo propósito foi avaliar os parâmetros clínicos 

periodontais em mulheres na pós-menopausa, com o diagnóstico ou não de 

osteoporose, desenvolvido no ambulatório de Pós-graduação da Disciplina de 

Periodontia do Departamento de Estomatologia da Faculdade de Odontologia 

da Universidade de São Paulo (FOUSP).  

As mulheres na pós-menopausa, há pelo menos um (01) ano, foram 

contactadas para constituir a população do presente estudo, dividindo-as em 

dois grupos de mulheres: o grupo experimental, composto por mulheres com 

diagnóstico de doença periodontal, segundo Tonetti e Claffey (2005) e com 

diagnóstico de osteoporose, pelo exame de densitometria óssea (DXA). O 

segundo grupo, controle, composto por mulheres com diagnóstico de doença 

periodontal porém sem terem sido diagnosticadas para osteoporose.   

As mulheres selecionadas receberam tratamento periodontal e foram 

acompanhadas por um (01) ano após a finalização da terapêutica. Dois 

pesquisadores tratadores e calibrados selecionaram as mulheres e efetuaram o 

tratamento periodontal não-cirúrgico. Um terceiro pesquisador calibrado, 

mascarado para o diagnóstico de osteoporose, realizou os exames a um (01), 

três (03), seis (06), nove (09) e doze (12) meses, no período de avaliação pós-

tratamento. 
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4.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

4.2.1 Cálculo da Amostra 

 

 

O número de pacientes necessários para identificar uma diferença de 

pelo menos 1mm no nível clínico de inserção (NCI), para pacientes com e sem 

osteoporose, é de 17 em cada grupo, 34 casos no total. 

Esse cálculo foi baseado no teste de hipótese para a comparação de 

médias de dois grupos (comparação do NCI médio no grupo de pacientes com 

osteoporose e sem osteoporose), avaliados antes do tratamento para doença 

periodontal, considerando o nível de significância de 5%, poder do teste de 

80%, e desvio padrão de 1 mm.  

Teste de hipótese: 

 

 

H0: NCI com osteoporose = NCI sem osteoporose 

Ha: NCI com osteoporose ≠ NCI sem osteoporose  

 

 

4.2.2  Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

 

Foram incluídas todas as mulheres, na pós-menopausa há pelo menos 

um (01) ano, que receberam diagnóstico para doença periodontal e 

osteoporose, fumantes ou não. Foram excluídas mulheres com Diabetes 

mellitus e mulheres que utilizavam algum tipo de medicamento e/ou tinham 

acompanhamento médico. Mulheres que haviam recebido tratamento 

periodontal e/ou fizeram uso de antibioticoterapia nos últimos três meses antes 

do estudo, ou qualquer outra condição sistêmica que pudesse interferir na 

resposta do tecido periodontal. 
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4.2.3  Definição da População do Estudo 

 

 

O recrutamento da população para este estudo envolveu as mulheres 

que responderam à um questionário estruturado entre o mês de março do ano 

de 2007 ao mês de junho do ano de 2008, perfazendo um total de 141 

mulheres.  

Dentre estas muheres, 20 não tinham 50 anos de idade, e 10 delas não 

tinham número suficiente de dentes na cavidade bucal. Trinta e sete destas 

mulheres não tinham periodontite e nove tinham Diabetes mellitus. Vinte e oito 

mulheres faziam uso de algum tipo de medicamento (reposição hormonal, 

bisfosfonatos e etc.). Durante o período de tratamento, duas mulheres 

desistiram por motivos pessoais. 

A população final do presente estudo foi composta por 35 mulheres, 

divididas e dois grupos: O grupo de dezoito mulheres com periodontite e 

osteoporose – Grupo OST (n=18) e o grupo de dezessete mulheres com 

periodontite, mas sem osteoporose – Grupo CTRL (n=17), como mostra a 

figura 4.1. 
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Figura 4.1: População do estudo e número final de sujeitos que compuseram os  
dois grupos amostrais de mulheres 

 

 

 

141 MULHERES 

9 - tinham Diabetes Mellitus  

111 MULHERES 

37 - não tinham Periodontite 

65 MULHERES 

37 MULHERES 

10 – edêntulas ou   
< seis dentes na boca 

20 - menopausa precoce  
(< 45 anos) 

2 – desisitiram do tratamento 

35 MULHERES 

12 – uso de medicamento (outro)  

6 - faziam reposição hormonal 

10 – uso de bisfosfonatos 
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4.3 CALIBRAÇÃO DOS PESQUISADORES 

 

 

Os examinadores foram treinados e calibrados 15 dias antes do início do 

estudo. A reprodutibilidade intra-examinador da PS, da RG e da índice de placa 

bacteriana foi avaliada por meio da anotação duplicada de todos os dentes 

presentes (exceto terceiros molares) em 10 mulheres (~25% da amostra), 

realizadas 1 dia após o exame clínico. O coeficiente de correlação intra-classe 

(ICC) apresentou variação de 0,850 a 0,944 para a calibração intra-

examinador, e apresentou variação de 0,758 a 0,923 para a calibração inter-

examinador.  

 

 

4.4 COLETA DOS DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

 

 

As mulheres que participaram do estudo anterior responderam à um 

questionário estruturado do qual coletamos os dados sócio-demográficos do 

presente estudo. Foram consideradas as seguintes questões: Idade (em anos), 

Grau de escolaridade (ensino fundamental, médio e universitário), Convivência 

marital, Ocupação (sim ou não), Renda própria (sim ou não), Tipo de moradia 

(própria, alugada ou outro), Consumo de cigarro (fumante, ex-fumante, nunca 

fumou), Tempo de atividade física (quantas horas por semana), Tempo de 

menopausa (em anos), Escovação (quantas vezes por dia), Utilização do fio 

dental (sim ou não), Utilização de escova interdental (sim ou não) e uso de 

enxaguatórios bucais (sim ou não).  

 

 

5.5 AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO PERIODONTAL 

 

 

Todas as pacientes foram examinadas previamente no estudo 

transversal antecedente pelos dois pesquisadores calibrados que, no presente 

estudo, longitudinal, constituíram os pesquisadores tratadores. Estes registros 
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iniciais constituíram os parâmetros clínicos considerados como os dados 

iniciais  (baseline).  

Uma vez que as pacientes convidadas à se submeterem aos 

procedimentos terapêuticos periodontais consentiram, elas assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, após a finalização do 

tratamento periodontal pelos dois pesquisadores tratadores, novos registros 

foram coletados aos três (3) e doze (12) meses, sempre por um mesmo 

pesquisador examinador, calibrado e cegado para o diagnóstico de 

osteoporose.  

 

 

4.5.1 Exame Clínico Periodontal 

 

 

O exame clínico foi baseado no protocolo preconizado pela disciplina de 

Periodontia da FOUSP, segundo o preenchimento do periograma. Os seguintes 

parâmetros clínicos foram registrados: Profundidade de Sondagem (PS) - 

distância compreendida entre a margem gengival e o fundo do sulco gengival 

ou da bolsa periodontal, Retração Gengival (RG) - distância compreendida 

entre a união cemento-esmalte e a margem gengival. Índice de Sangramento à 

Sondagem (SS) (Löe; Sillness, 1963). 

Os parâmetros profundidade de sondagem (PS), retração gengival (RG) 

e sangramento à sondagem (SS) foram avaliados em seis sítios de todos os 

dentes presentes (exceto terceiros molares) com o auxílio de uma sonda 

periodontal manual1 e um espelho bucal. O Nível Clínico de Inserção (NCI) foi 

determinado pela soma da PS e RG para cada sítio. 

O Índice de Placa bacteriana (O’Leary, 1972) foi avaliado em quatro 

sítios por dente (mesial, distal, vestibular e lingual), após a utilização da 

pastilha de evidenciação de placa bacteriana. 

 

 

 

                                                             
1 PCPUNC-15, Hu-Friedy, Chicago, IL, USA. 
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4.5.2  Diagnóstico Periodontal 

 

 

A periodontite crônica foi classificada, segundo Tonetti e Claffey (2005), 

em dois níveis de gravidade. No primeiro nível considera-se a presença de 

perda de inserção proximal ≥3mm em dois ou mais dentes não adjacentes. E, 

no segundo nível, a presença de perda de inserção proximal ≥5mm em ≥30% 

dos dentes presentes. Segundo esta classificação, as mulheres do presente 

estudo se enquadrariam na primeira categoria. 

 

 

4.6 DENSITOMETRIA ÓSSEA 

 

 

O exame de densitometria óssea foi realizado na Disciplina de 

Reumatologia da Faculdade de Medicina da USP. O exame de densitometria 

óssea de coluna lombar, segmento de L2 a L4, e colo de fêmur foi realizado 

pelo aparelho de fonte de raios-X  DXA (dual energy X-ray absorptiometry). A 

unidade de massa óssea é expressa em gramas de mineral e a densidade 

óssea em g/cm2, densidade da área estudada. O aparelho utilizado para o 

exame foi o Hologic Discovery A
2
. A densidade óssea mineral pode ser 

relacionada com os padrões de normalidade, em relação ao pico de massa 

óssea (adultos jovens) e em relação à população normal de mesma idade, 

sexo, raça e peso. Segundo critérios de classificação, estabelecidos pela 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2004) mulheres com osteoporose têm o 

valor de densidade mineral óssea (DMO) igual ou abaixo de 2.5 desvios-padrão 

da normalidade (t score ≤ 2.5). 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Hologic Incorporation; Bedford, Ma, USA. 
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4.7 TRATAMENTO PERIODONTAL E AVALIAÇÃO 

 

 

Todas as pacientes da amostra receberam tratamento periodontal, tendo 

ou não osteoporose, seguindo o protocolo proposto: 

1. Orientação de higiene bucal e raspagem supragengival de todos os 

sextantes; 

2. Raspagem e alisamento radicular subgengival, com anestesia local, 

dos sítios com profundidade de sondagem ≥ 4mm, e raspagem 

supragengival dos demais sítios (com profundidade de sondagem 

≤3mm). Foram removidos todos os fatores predisponentes locais, 

bem como o controle dos fatores modificadores locais da doença 

periodontal.  

3. Sondagem dos sítios tratados para detecção de cálculos residuais e 

reforço na orientação dos procedimentos de controle caseiro do 

biofilme bacteriano. 

4. Na avaliação, nos períodos de 03 e 12 meses após o tratamento 

não-cirúrgico, repetiu-se o exame clínico periodontal, descrito 

anteriormente no item 5.1. 

 

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Em relação aos parâmetros clínicos periodontais, foram obtidas médias 

representativas de cada grupo, para cada período de avaliação. 

Para a comparação intra-grupo, foi utilizado o teste “t” para amostras 

pareadas. Para a comparação entre os grupos de pacientes com e sem 

osteoporose, foi utilizado o teste “t” para medidas independentes no caso de 

variáveis numéricas, com distribuição contínua. No caso em que a suposição 

de normalidade dos dados não pudesse ser assumida, então os dados seriam 

comparados por um teste não paramétrico equivalente, como o teste de Mann-

Whitney. 
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Para a comparação entre os grupos, no caso de variáveis categóricas, 

foi utilizado o teste de Qui-quadrado. Para tabelas do tipo 2x2 e na 

impossibilidade da utilização do teste de Qui-quadrado, foi utilizado o teste 

exato de Fisher. 

O nível de significância do teste foi de 5%, ou seja, resultados foram 

considerados como sendo estatisticamente significantes quando p ≤ 0,05. 

Utilizou-se o software estatístico BioEstat, versão 5.3 para a aplicação dos 

testes estatísticos. 

 

 

4.9 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 

O projeto de pesquisa e  o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

Odontologia  da Universidade de Odontologia (Anexo A). O TCLE foi lido pelas 

mulheres e, após o completo entendimento de seu conteúdo, solicitou-se a 

assinatura daquelas que aceitaram participar do estudo (Anexo B). 
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5 RESULTADOS 

 

 

Foram incluídas neste estudo 35 pacientes, sendo 18 no grupo de 

osteoporose (OST) e 17 no grupo controle (CTRL). As pacientes do grupo OST 

tinham média de idade de 59,1 anos (variando de 49 até 67 anos), enquanto 

que as pacientes do grupo CTRL tinham média de idade de 54,9 anos 

(variando de 50 até 64 anos). Com relação ao tempo de menopausa, as 

pacientes do grupo OST estão menopausadas há 10,6 anos em média, 

enquanto que no grupo CTRL o tempo médio de menopausa é de 5,9 anos. 

De forma complementar e para uma melhor caracterização dos grupos 

amostrais, dados sócio-demográficos foram coletados por meio de um 

questionário e estão expostos na tabela 5.1. 
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Tabela 5.1- Parâmetros sócio-demográficos das mulheres  com osteoporose (grupo    
OST,n=18) e das mulheres sem osteoporose (grupo CTRL, n=17) que 
compuseram a amostra do estudo 

 

. PARÂMETRO 
 
 

OST 
 

N (%) 

CTRL 
 

N (%) 

P 
 
 

Idade (em anos) 59,1 ±4,9 54,9 ±4,0 0,008
5
 

Dentes perdidos 8,8 ±6,6 9,7± 7,6 0,35
5
 

Grau de escolaridade 0,711
1,2

 

 Fundamental 10 (55,6) 6 (35,3)  

 Médio 2 (11,1) 7 (41,2)  

 Universitário 6 (33,3) 4 (23,5)  

Trabalha 6 (33,3) 3 (17,6) 0,443
1
 

Possui renda 11 (61,1) 13 (76,5) 0,328
3
 

Renda
4
: médiad.p. 882677 931528 0,848

5
 

Tipo de moradia 0,402
1,6

 

 casa própria 13 (72,2) 15 (88,2)  

 casa alugada 3 (16,7) 2 (11,8)  

 Outra 2 (11,1) -  

Consumo de cigarro 1,000
1,7

 

 fumante atual 3 (16,7) 2 (11,8)  

 ex-fumante 4 (22,2) 4 (23,5)  

 não fuma 11 (61,1) 11 (64,7)  

Atividade física 11 (61,1) 8 (47,1) 0,404
3
 

Tempo de atividade física
8
 0,650

1,9
 

 < 3x / semana 4 (36,4) 4 (50,0)  

 = 3x / semana 6 (54,6) 3 (37,5)  

 > 3x / semana 1 (9,1) 1 (12,5)  

Idade na  
menopausa (anos): 

48,94,0 49,14,6 0,877
5
 

Tempo de menopausa (anos): 10,65,6 5,97,0 0,040
5
 

Escovação   0,471
1,10

 

 1x / dia 2 (11,1) -  

 2x / dia 2 (11,1) 6 (35,3)  

 3x / dia 9 (50,0) 9 (52,9)  

 > 3x / dia 5 (27,8) 2 (11,8)  

Fio dental 15 (83,3) 11 (64,7) 0,264
1
 

Enxaguatório bucal 5 (27,8) 3 (17,7) 0,691
1
 

Escova interdental 1 (5,6) 2 (11,8) 0,603
1
 

1
 teste exato de Fisher; 

2 
as categorias “fundamental” e “médio” foram agrupadas para a correta 

aplicação do teste estatístico; 
3
 teste de Qui-quadrado; 

4
 somente pacientes que possuem 

alguma renda; 
5
 teste t; 

6 
as categorias “casa alugada” e “outra” foram agrupadas para a correta 

aplicação do teste estatístico; 
7 

as categorias “ex-fumante” e “fumante atual” foram agrupadas 
para a correta aplicação do teste estatístico; 

8 
somente pacientes que praticam alguma 

atividade física; 
9 

as categorias “< 3x/semana” e “= 3x/semana” foram agrupadas para a correta 
aplicação do teste estatístico; 

10 
as categorias “1x/dia” e “2x/dia” foram agrupadas, e 

comparadas com as outras duas categorias também agrupadas: “3x/dia” e “> 3x/dia”, para a 
correta aplicação do teste estatístico; 
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 Índice de Placa (IP) e Índice de Sangramento à Sondagem (SS) 

 

 

As análises do índice de O´Leary, de placa bacteriana e o índice de 

sangramento à sondagem mostraram que ambos os grupos (com ou sem 

osteoporose) tiveram uma redução significativa do porcentual de acúmulo de 

placa bacteriana e de sangramento à sondagem após o tratamento periodontal, 

em ambos os períodos de avaliação. 

Aos 3 meses, observou-se menores valores de IP e SS para o grupo 

OST (p<0,05). Entretanto, ao avaliar as reduções (valor inicial – valor de 3 

meses), não houve diferença significativa entre os grupos (p>0,05). 

Já aos 12 meses de avaliação pós-tratamento, não pôde ser observado 

diferenças significantes entre os grupos para o parâmetro IP, tanto em relação 

aos valores médios quanto na redução  relacionada aos valores iniciais 

(p>0,05). O mesmo não pôde ser observado para o parâmetro SS. Neste 

período de avaliação, houve diferença entre os grupos nos valores médios de 

SS (p<0,05), como demonstrado na tabela 5.2. 
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Tabela 5.2- Comparação do índice de O´Leary e do índice de sangramento à sondagem  
                  inter e intra grupos (grupo OST, n=18 e grupo CTRL, n=17)  nos diferentes  
                  períodos dos estudo 

 

INDICE DE PLACA (IP) 
 

Grupo INICIAL 
 

3 MESES DIFERENÇA 
I – 3m 

 

p 
 

12 MESES DIFERENÇA 
I – 12m 

p 

OST 46,3 (±28,4) 20,1 (±15,0) -26,1(±26,5) 0,0003† 27,2(±17,7) -20,4 (±21,7) 0,0013† 

CTRL 51 (±25,6) 29,2 (±15,4) -24,2 (±19,6) 0,0005† 30,2 (±17) -20,8(±27,4) 0,003† 

P NS 0,04* NS   NS NS   

ÍNDICE DE SANGRAMENTO À SONDAGEM (SS) 

Grupo INICIAL 
 

3 MESES DIFERENÇA 
I – 3m 

 

p 
 

12 MESES DIFERENÇA 
I – 12m 

P 

OST 32,5(± 19,1) 0,5 (±1,9) -31,9 (±19,3) <0,0001† 2,6 (±3) -29,8 (±18,9) <0,0001† 

CTRL 33,5 (±18,3) 5,0 (±4,8) -28,5 (±17,6) <0,0001† 8,4 (±10,6) -25,4 (±15,5) <0,0001† 

P NS 0,0009* NS  0,02* NS  

*Valores de p, teste Student “t”, para amostras independentes 

† Valores de p, teste Student “t”. para amostras pareadas 

 

 

Para os parâmetros de Retração gengival (RG), Profundidade de 

Sondagem (PS) e Nível Clínico de Inserção (NCI) os dados serão 

apresentados de maneira agrupada e também de forma categórica, segundo a 

profundidade inicial de sondagem, ou seja: categoria de PS ≥ 4mm (PS ≥ 

4mm), categoria de PS entre 4mm e 6mm (PS 4-6mm) e a categoria de PS 

acima de 7mm (PS ≥ 7mm). Os valores médios de cada grupo serão 

comparados em cada período. Além disso, os grupos também serão 

comparados (OST x CTRL) em relação à diferença do valor médio, em relação 

aos valores iniciais. 
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Caracterização da População Amostral segundo o Número de Sítios 

e a Profundidade de Sondagem Inicial 

 

 

Devido aos critérios de inclusão e características da amostra, observa-se 

que a população do grupo OST (n=18) apresentava, no início do estudo, um 

total de 344 dentes, 2.064 sítios, portanto. Os sítios com PS ≥ 4mm somavam 

198, sendo que 186 sítios encontravam-se na categoria de PS 4-6mm e 12 

sítios, divididos entre 7 indivíduos (38,9% da amostra), na categoria PS ≥ 7mm. 

Enquanto que o grupo CTRL (n=17) apresentava, no baseline, um total 

de 310 dentes, 1.860 sítios, portanto. Os sítios com PS ≥ 4mm somavam 216, 

sendo que 188 sítios encontravam-se na categoria de PS 4-6mm e 28 sítios na 

categoria PS ≥ 7mm, divididos em 5 indivíduos da amostra (29,4%). Em 

relação à este grupo e na avaliação de 12 meses, houveram extrações 

dentárias e consequente perda de sítios, especialmente no categoria de PS ≥ 

7mm. Desconsideramos, nesse caso, para efeito do teste estatístico, os valores 

dos parâmetros clínicos para esta categoria, neste período de análise. 

 

 

 

Retração Gengival (RG) 

 

 

As mensurações da distância entre a margem gengival e a união 

cemento-esmalte não mostrou diferença entre os grupos, em todos os períodos 

avaliados e para todas as categorias estudadas (tabela 5.3). 
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Tabela 5.3- Comparação das medidas da retração gengival, inter e intra-grupos (grupo OST, 
n=18 e grupo CTRL, n=17),nos diferentes períodos dos estudo, para as três 
categorias de profundidade de sondagem 

  

PS 4 - 6mm 

 INICIAL 
 

3 MESES DIFERENÇA 
I – 3m 

 

P 
 

12 MESES DIFERENÇA 
I – 12m 

p 

OST 1,0 (± 1,1) 0,9 (±1,1) 0,03 (±0,7) NS 0,9 (±1,2) -0,05 (±1,2) NS 

CTRL 1,0 (± 1,4) 1,2 (± 1,4) -0,1 (±0,6) NS 1,1 (± 1,0) -0,005 (±1,2) NS 

p NS NS NS  NS NS 

 

PS≥ 7mm 

 INICIAL 
 

3 MESES DIFERENÇA 
I – 3m 

 

p 
 

12 MESES DIFERENÇA 
I – 12m 

p 

OST 0,8 (±0,8) 1,3 (± 1,8) -0,5 (±1,1) NS 1,7 (±1,9) -0,9 (±1,1) 0,03 

CTRL 1,3 (± 0,5) 1,9 (± 0,3) -0,6 (±0,2) NS 2,5 (± 0,1) -1,1 (±0,4) NS 

P NS NS NS  NS 0,02 
 

*Valores de p, teste Student “t”, para amostras independentes 

† Valores de p, teste Student “t”. para amostras pareadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS≥ 4mm 

 INICIAL 
 

3 MESES DIFERENÇA 
I – 3m 

 

P 
 

12 MESES DIFERENÇA 
I – 12m 

p 

OST 1,0 (± 1,1) 0,9 (±1,1) 0,05 (±0,5) NS 1,0 (±1,2) -0,05 (±0,6) NS 

CTRL 1,0 (± 1,3) 1,3 (± 1,4) -0,2 (±0,3) NS 1,1 (± 0,9) -0,07 (±0,7) NS 

p NS NS NS  NS NS 
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Profundidade de Sondagem (PS)  

 

 

Na análise das mensurações de profundidade de sondagem, observou-

se que o tratamento periodontal promoveu uma redução estatisticamente 

significativa desta variável para ambos os grupos, em todos os períodos 

experimentais. 

Na análise intra-grupo, considerando todos os sítios com PS maior ou 

igual a 4mm, verificamos que houve diferença significativa dos valores médios 

encontrados para PS (p > 0,05), tanto aos 3 meses como aos 12 meses em 

comparação às médias iniciais de profundidade de sondagem.  

Na análise inter-grupos, aos 3 meses de avaliação pós-tratamento, não 

houve diferença entre os grupos. Já aos 12 meses pôde ser observado uma 

diferença significativa (p > 0,05) nos valores médios de PS.   

Na categoria PS 4-6mm, observamos diferença entre os valores médios 

de PS apenas na comparação intra-grupo, em todos os momentos de avaliação 

pós-tratamento do estudo. O mesmo pode ser encontrado na análise de 3 

meses para a categoria de PS ≥ 7mm, conforme exposto na tabela 5.4. 
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Tabela 5.4 - Comparação das medidas de profundidade de sondagem (PS), inter e intra-grupos 
(grupo OST, n=18 e grupo CTRL, n=17),  nos diferentes períodos dos estudo, para 
as três categorias de profundidade de sondagem 

 PS 4 - 6mm 

 INICIAL 
 

3 MESES DIFERENÇA 
I – 3m 

 

P 
 

12 MESES DIFERENÇA 
I – 12m 

p 

OST 4,8 (± 0,5) 2,6 (±0,8) 2,2 (±1,0) <0,0001† 2,5 (±0,8) 2,3 (±1,1) <0,0001† 

CTRL 4,8 (±0,5) 2,4 (±0,5) 2,4 (±0,8) <0,0001† 2,8 (±0,6) 2,0 (±0,6) <0,0001† 

p NS NS NS  NS NS 

 

PS≥ 7mm 

 INICIAL 
 

3 MESES DIFERENÇA 
I – 3m 

 

p 
 

12 MESES DIFERENÇA 
I – 12m 

p 

OST 7,9 (± 1,7) 4,7 (±1,4) 3,1 (±2,5) 0,007†  3,6 (±1,7) 4,2 (±1,6) <0,0001† 

CTRL 7,5 (±0,5) 3,7 (±0,8) 3,8 (±0,8) 0,003† 3,9 (±2,1) 3,5 (±1,8) 0,02† 

p NS NS NS  NS NS 
 

*Valores de p, teste Student “t”, para amostras independentes 

† Valores de p, teste Student “t”. para amostras pareadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS≥ 4mm 

 INICIAL 
 

3 MESES DIFERENÇA 
I – 3m 

 

P 
 

12 MESES DIFERENÇA 
I – 12m 

p 

OST 4,9 (± 0,6) 2,6 (±0,8) 2,3 (±0,8) <0,0001† 2,5 (±0,7) 2,5 (±1,1) <0,0001† 

CTRL 5,1 (±0,7) 2,5 (±0,7) 2,6 (±0,7) <0,0001† 3,2 (±1,2) 1,9 (±1,0) <0,0001† 

p NS NS NS  0,03* NS 
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Nível Clínico de Inserção (NCI) 

 

 

Semelhantemente ao que pôde ser observado na análise da 

profundidade de sondagem, também observou-se uma redução 

estatisticamente significativa desta variável para ambos os grupos em todos os 

períodos de tempo.   

Na análise intra-grupo, considerando todos os sítios com PS maior ou 

igual a 4mm, verificamos que houve diferença significativa (p > 0,05) das 

médias encontradas tanto aos 3 meses como aos 12 meses em comparação 

às médias inici.  

Na análise inter-grupos, não foi observado diferença aos 3 meses, assim 

como aos 12 meses, de avaliação pós-tratamento.   

Na categoria PS 4-6mm, observamos diferença entre os valores médios 

de NCI apenas na comparação intra-grupo, em todos os momentos de 

avaliação pós-tratamento do estudo. O mesmo pode ser encontrado na análise 

de 3 meses para a categoria de PS ≥ 7mm (tabela 5.5). 
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Tabela 5.5: Comparação das medidas do nível clínico de inserção (NCI), inter e intra-grupos 

(grupo OST, n=18 e grupo CTRL, n=17), nos diferentes períodos dos estudo, 
para as três categorias de profundidade de sondagem 

 PS 4 - 6mm 

 INICIAL 
 

3 MESES DIFERENÇA 
I – 3m 

 

P 
 

12 MESES DIFERENÇA 
I – 12m 

p 

OST 5,7 (±1,2) 3,5 (±1,3) 2,3 (±1,0) <0,0001† 3,4 (±1,2) 2,3 (±1,1) <0,0001† 

CTRL 6,0 (±1,5) 3,6 (±1,3) 2,4 (±1,0) <0,0001† 3,9 (±1,2) 2,1 (±0,9) <0,0001† 

p NS NS NS  NS NS 

 

PS≥ 7mm 

 INICIAL 
 

3 MESES DIFERENÇA 
I – 3m 

 

p 
 

12 MESES DIFERENÇA 
I – 12m 

p 

OST 8,8 (±1,9) 5,2 (±1,0) 3,6 (±1,8) 0,0009† 
 

5,1 (±2,2) 3,7 (±1,3) <0,0001† 

CTRL 9,0 (±0,4) 5,1 (±1,5) 3,2 (±0,6) 0,0004† 5,5 (±3,3) 2,7 (±4,7) NS 

p NS NS NS  NS NS 
 

*Valores de p, teste Student “t”, para amostras independentes 

† Valores de p, teste Student “t”. para amostras pareadas 

 

 

 

 

 

 

 

PS≥ 4mm 

 INICIAL 
 

3 MESES DIFERENÇA 
I – 3m 

 

P 
 

12 MESES DIFERENÇA 
I – 12m 

p 

OST 5,9 (± 1,4) 3,5 (±1,4) 2,4 (±1,0) <0,0001† 3,6 (±1,3) 2,3 (±1,1) <0,0001† 

CTRL 6,3 (±1,5) 3,8 (±1,4) 2,4 (±0,9) <0,0001† 4,3 (±1,5) 1,9 (±0,9) <0,0001† 

p NS NS NS  NS NS 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A razão para a condução desta investigação longitudinal, intervencional, 

reside na avaliação do efeito da condição sistêmica osteoporose em relação às 

alterações dos tecidos periodontais e seu potencial efeito no processo de 

reparação após o tratamento não-cirúrgico da periodontite. Até onde vai o 

nosso conhecimento, este é o primeiro estudo longitudinal, intervencional duplo 

cego, que avaliou o tratamento periodontal não-cirúrgico em pacientes 

portadoras de osteoporose. Assume-se como resultado principal a diferença 

entre as médias inicial e final do nível clínico de inserção na comparação entre 

os grupos (CTRL x OST). Observou-se que o tratamanto periodontal foi efetivo 

e que ambos os grupos mostraram melhora em todos os parâmetros clínicos 

após tratamento periodontal, quando comparado aos valores iniciais (p<0,05). 

Já para a comparação entre os grupos (CTRL x OST), não foram observadas 

diferenças em nenhuma das comparações efetuadas.  

De certa maneira os resultados do presente estudo, não apontando 

diferenças entre os grupos Controle e Osteoporose, nos estimulou a uma 

análise mais aprofundada sobre os diferentes tipos de modelos e metodologias 

empregadas nesta investigação e nos estudos anteriores, uma vez que, alguns 

estudos clínicos transversais e histológicos em animais mostraram uma 

influência negativa da deficiência ou ausência do hormônio estrógeno e da 

osteoporose  sobre os tecidos periodontais. 

A maioria dos estudos experimentais em ratos utilizam a ovariectomia 

para a indução da osteoporose, a qual promove uma diminuição brusca nos 

níveis de estrógeno (Wronski et al., 1987; Pacifici, 1992; Turner et al., 1994; 

Girasole et al., 1995; Sims et al., 1996; Väänänen, Härkönen, 1996; Weinstein 

et al., 2003). Entretanto, a etiologia da osteoporose, em humanos, difere da 

condição experimental induzida pela ovariectomia. Primeiramente, as 

alterações hormonais em humanos ocorrem de forma gradual e, além disso, 

envolvem outras condições que favorecem o desencadeamento da doença e 

não apenas a diminuição da produção de estrógeno. Tanto os estudos em 

animais quanto os estudos clínicos transversais tentaram estabelecer uma 

associação entre a densidade mineral óssea com o nível de perda tecidual do 
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periodonto, enquanto o presente estudo é o primeiro a investigar a influência da 

osteoporose na reparação tecidual após tratamento periodontal. Sendo assim, 

torna-se difícil comparar de maneira direta os resultados deste estudo com os 

dados resultantes de estudos clínicos transversais.  

As mulheres que compuseram nosso grupo amostral encontravam-se há 

pelo menos um ano sem a ocorrência do ciclo menstrual, ou seja, no período 

denominado pós-menopausa. Isto nos certifica que havia, nessas mulheres, 

deficiência dos níveis hormonais estrogênicos porém não as classifica, 

diferencialmente, sobre a quantidade deficitária ou a ausência hormonal. 

Embora não seja possível estabelecer qual o contribuição individual de cada 

um dos fatores sobre a etiologia da osteoporose, fica claro que todas as 

mulheres do grupo OST apresentavam diagnóstico de osteoporose segundo os 

critérios estabelecidos pela WHO (2004) e, consequentemente, um 

desequilíbrio metabólico de cálcio no organismo, predispondo à descalcificação 

óssea.  

Alguns estudos, de delineamento transversal, apontam para uma 

possível associação entre baixa densidade mineral óssea e perda dentária 

(Taguchi et al., 1999; Xie; Ainamo, 1999; Inagaki et al., 2001, 2005; Musachio 

et al., 2007; Moedano et al., 2011). Entretanto, não observou-se diferença 

significativa entre os grupos, em relação ao número de dentes ausentes, na 

avaliação inicial do nosso estudo. Podemos relacionar este achado à gravidade 

e à extensão da doença periodontal, utilizada como critério de inclusão, nos 

grupos experimentais do presente estudo. A doença não acometia muitos sítios 

e, na maioria deles, apresentava-se de forma moderada, segundo o primeiro 

nível do critério de Tonetti e Clafey (2005). Segundo Klemetti et al. (1994) a 

associação de ambas as doenças, osteoporose e periodontite, como um 

possível fator contribuinte para perda dentária estaria vinculada aos casos de 

doença periodontal avançada. Em vista disso, pode-se inferir que um outro 

panorama poderia ser observado se o segundo critério tivesse sido adotado, 

casos de periodontite severa acometendo a maioria dos sítios dos pacientes. 

Sendo assim, mais estudos devem ser conduzidos neste sentido.  

Ambos os grupos receberam o mesmo tratamento motivacional e de 

controle de biofilme bacteriano, com médias de IP e SS significativamente 

diferente das médias iniciais, tanto aos três meses como aos doze meses. Ao 
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comparar os dois grupos, em relação ao índice de sangramento à sondagem, 

os grupos mostraram comportamentos diferentes ao longo do estudo (p≤ 0,05) 

(tabela 5.2). As mulheres do grupo de osteoporose (OST) apresentaram 

melhores resultados de IP aos 3 meses e de SS aos 3 e 12 meses, 

apresentando  diferenças estatisticamentes significativa entre os dois grupos. 

Embora, esta diferença não tenha influenciado os resultados de NIC, as 

maiores valores de IP e SS para o grupo controle parecem ter influenciado os 

resultados de PS aos 12 meses, pois o grupo CTRL apresentou valores de PS 

mais altos e com diferença estatisticamente significante ao ser comparado ao 

grupo OST.    

Ao comparar os resultados da nossa amostra com os resultados 

observados em estudos longitudinais de tratamento periodontal, observou-se 

um comportamento bastante semelhante,  demonstrando que as melhoras 

obtidas nos parâmetros clínicos mantiveram-se estáveis no curto prazo, 

apresentando, porém uma tendência à deterioração do periodonto ao longo do 

tempo (Pihlstrom et al. 1981; Badersten et al., 1985; Serino et al., 2001; Rosling 

et al., 2001). Indivíduos com histórico de periodontite têm a tendência de 

apresentar maior perda de inserção, quando comparados a indivíduos 

saudáveis (Teles et al., 2008). Observamos, no nossos resultados, um ganho 

médio de NCI, aos 12 meses, de  2,3 (±1,1) para o grupo de mulheres com 

osteoporose e de 1,9 (±0,9) para o grupo controle. Não havendo, porém, 

diferença estatisticamente significante entre os grupos (p>0,05). A ausência de 

diferença entre os grupos estudados pode ser creditada à eficiência do 

tratamento proposto e adequado em relação ao grau e à extensão da 

gravidade da doença periodontal existente.  

Pode-se considerar que mais estudos são necessários para avaliar 

outros pontos relevantes como a influência da osteoporose nos diversos níveis 

de gravidade de doença periodontal. Além disso, um acompanhamento por um 

maior período de tempo poderia ser de grande valor para confirmar ou 

contradizer de maneira mais sólida os resultados obtidos. Entretanto, levando-

se em consideração o presente delineamento experimental e os critérios de 

inclusão/exclusão estabelecidos, os resultados do presente estudo mostram 

que, a osteoporose não influenciou os resultados do tratamento periodontal não 

cirurgico na periodontite crônica moderada. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Não foi observado diferença no efeito do tratamento não cirúrgico 

periodontal, em relação aos parâmetros clínicos periodontais, nas mulheres 

com osteoporose em comparação com mulheres sem osteoporose, por um 

período de um ano de acompanhamento e avaliação. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B- Termo de Informação e Consentimento FO/USP 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO- FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA- DISCIPLINA DE PERIODONTIA 

 

Termo de Informação para Participação em Pesquisa 

 

Titulo da Pesquisa: Avaliação Longitudinal do Tratamento Periodontal em 

Mulheres com Osteoporose 

 

1. Dados de Identificação do Sujeito da Pesquisa ou Responsável Legal: 

Nome:________________________________________________________________ 

N° do Documento de Identidade: _______________________Sexo: M (     )     F (     ) 

Data de Nascimento:  _____/_____ / _____ 

Endereço:_____________________________________________________________ 

Bairro:___________________________________________Estado:_______________ 

CEP:_______________________Telefone(    )________________________________ 

 

2. Informações sobre a pesquisa científica: 

Este documento contém informações sobre esta pesquisa, da qual o Sr(a) 

poderá participar. Por favor, leia atentamente e, em caso de dúvidas, estaremos à sua 

disposição para esclarecimentos. 

 

2.1. Objetivos da pesquisa 

Esta pesquisa pretende verificar se há relação entre a sua saúde periodontal e 

sua condição óssea do corpo. 

 

 

2.2. Benefícios ao paciente 
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A pesquisa dará ao Sr (a) o tratamento de sua doença periodontal  

2.3. O que será realizado no paciente 

Será realizada a remoção da placa e calculo supragengival (conhecidos 

popularmente como “limpeza dos dentes”) e também raspagem subgengival 

(conhecido popularmente como limpeza profunda).  Serão também realizados exames 

odontológicos que consistem em: 1- exame periodontal, que visa saber a condição de 

sua gengiva assim como todos os tecidos que suportam o dente (osso e ligamentos); 

2- coleta da placa bacteriana subgengival, que visa analisar os tipos de bactérias 

presentes entre seu dente e sua gengiva.  Esses procedimentos não provocam 

sofrimento, dano físico ou moral ao Sr(a). 

2.4. Se houver necessidade de outro exame para diagnóstico 

Caso haja necessidade, os exames odontológicos serão repetidos. 

2.5. Compensação 

Não há previsão de indenizações ou pagamentos aos pacientes, pois não 

existirão gastos ou riscos graves relacionados à pesquisa. Os procedimentos 

realizados farão parte de rotina de investigação. 

2.6. Garantias ao paciente 

Como participante dessa pesquisa, o Sr(a) terá acesso aos resultados obtidos 

e permitirá o acesso dos mesmos aos pesquisadores envolvidos e aos membros da 

Comissão de Ética. Os resultados desse trabalho poderão ser apresentados em 

congressos ou publicados em revistas científicas, sendo a identidade do Sr(a) sempre 

preservada. 

O Sr(a) terá acesso, a qualquer tempo, às informações sobre os 

procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa. Além disso o Sr(a) terá direito à 

privacidade e todas as informações obtidas dos prontuários clínicos e ambulatoriais 

permanecerão confidenciais, nos âmbitos da lei, assegurando a proteção de sua 

imagem e identidade. 

Está assegurada ao Sr(a) a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer 

momento, e de deixar de participar da pesquisa, sem que isto lhe traga qualquer 

prejuízo. 

Caso seja necessário, o contato com os pesquisadores responsáveis poderá 

ser feito pelos telefones: Joseane (0xx11- 9623-2445), Luciana (0xx11-2839-9873), ou 

Dr. Giuseppe Romito (0xx11- 3091-7813) 

 

 

 

CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 
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Declaro que, tendo lido e compreendido o termo de informação e consentimento para 

a pesquisa clínica, concordo em participar deste estudo. Sei que minha participação é 

voluntária e que posso interrompê-la a qualquer momento, sem penalidades. Autorizo 

a utilização dos dados obtidos pelos pesquisadores para a publicação em revistas 

científicas e apresentação em Congressos. 

Recebi uma cópia do termo de informação para participar da pesquisa. 

 

São Paulo, _______ de __________________________de_________ 

 

 

 

_______________________________                    ____________________________ 

Assinatura do Paciente ou Responsável                   Assinatura do Pesquisador 


