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RESUMO 
 

A osteonecrose dos maxilares associada aos bisfosfonatos (OMAB) é 

reconhecidamente uma complicação tardia dos bisfosfonatos, que são empregados 

para tratar desordens esqueléticas marcadas pela perda de massa óssea. Hoje, o 

reconhecimento da variante clínica sem exposição óssea e de outras classes de 

drogas associadas à osteonecrose dos maxilares (inibidores de RANK-L, VEGF, m-

TOR e TNF-a) integram um novo aspecto do conceito dessa entidade patológica. 

Vários fatores de risco para o desenvolvimento de OMAB foram identificados, 

incluindo procedimentos odontológicos invasivos, má higiene oral, o uso de 

bisfosfonatos (particularmente, os bisfosfonatos nitrogenados como o pamidronato e 

o zoledronato), infusões frequentes e tempo prolongado de exposição aos 

bisfosfonatos. A saúde bucal é um fator significativo que afeta o risco de OMAB e, 

juntamente com a predisposição genética, pode explicar algumas das diferenças de 

incidência encontrada na literatura. Fatores genéticos parecem influenciar o risco de 

desenvolvimento da OMAB. Os polimorfismos de nucleotídeo único dos genes 

CYP2C8 e RBMS3 foram significativamente associados com um risco mais elevado. 

Enquanto o gene CYP2C8 está envolvido na inibição dos osteoclastos, diferenciação 

dos osteoblastos e regulação do tônus vascular, RBMS3 é um gene envolvido no 

metabolismo ósseo e foi associado à massa óssea reduzida e a fraturas 

osteoporóticas. Contudo, houve limitações metodológicas nesses estudos, dos quais 

apenas um abordou a diferença da frequência de polimorfismos associados à OMAB 

em grupos étnicos distintos. Até o momento faltam estudos genéticos sobre 

polimorfismos associados com OMAB que tenham sido replicados e validados com 

evidências convincentes, particularmente, envolvendo populações não caucasianas. 

Ainda hoje permanece um grande desafio: estratificar o risco para desenvolvimento 

da OMAB no contexto clínico. Assim, o objetivo do presente estudo é investigar a 

associação de fatores clínicos (saúde bucal) e genéticos com a ocorrência da 

OMAB. Realizou-se um estudo transversal com pacientes oncológicos expostos ao 

zoledronato e/ou pamidronato por pelo menos 7 meses, com ou sem OMAB. 

Submeteram-se os participantes à avaliação odontológica. Avaliou-se a condição de 

cárie dentária e doença periodontal através do índice de dentes cariados perdidos  e 



 

 



 

obturados (CPOD) e índice periodontal comunitário. O índice gengival e o índice de 

higiene oral simplificado (IHOS) também constaram nessa avaliação. Para a 

discriminação dos genótipos dos genes CYP2C8 e RBMS3, 2 ml de saliva foram 

coletados e processados para a técnica de PCR quantitativa. A amostra consistiu de 

80 pacientes (69 mulheres e 11 homens). O índice geral de OMAB foi 11,2% (câncer 

de mama: 11,3%; câncer de próstata: 22,2%). Houve forte correlação positiva entre 

o estadiamento clínico da OMAB e CPOD (rho=0.9189, p=0.001). Inflamação 

gengival moderada e cálculo dentário alcançaram, respectivamente, 72% e 50% dos 

indivíduos com OMAB. Bolsa periodontal de 4 mm ou mais envolveu 37,5% desse 

grupo. IHOS revelou aproximadamente 25% dos indivíduos desse grupo com 

higiene oral regular. O polimorfismo do gene CYP2C8 estava presente em 50% dos 

pacientes com OMAB, enquanto 12% apresentou mutação para o gene RBMS3. Em 

conclusão, a saúde bucal da população oncológica foi bastante precária e o 

polimorfismo do gene CYP2C8 pareceu se associar à OMAB em população 

oncológica. 

 

Palavras-chave: Osteonecrose Associada a Bifosfonatos. Polimorfismo Genético. 

Saúde Bucal. Índice CPOD. Índice Periodontal. Índice de Higiene Oral.  

 



 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw: genetic evaluation in cancer 
patients 

 

Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw (BRONJ) is recognized as a late 

complication of bisphosphonates, which are used to treat skeletal disorders 

characterized by loss of bone mass. The recognition of clinical variation without bone 

exposure and other classes of drugs associated with osteonecrosis of the jaws 

(RANK-L, VEGF, m-TOR and TNF-inhibitors) are part of a new aspect of the 

pathological concept. Several risk factors for the development of BRONJ have been 

identified, including invasive dental procedures, poor oral hygiene, use of 

bisphosphonate (particularly, nitrogen-containing bisphosphonate such as 

pamidronate and zoledronate), frequent infusions and prolonged exposure to 

bisphosphonate. Oral health is a significant factor that affects the risk of BRONJ and, 

along with a genetic predisposition, it might explain epidemiological differences found 

in literature. Genetic factors seem to impact the risk of developing BRONJ. Single 

nucleotide polymorphisms of the CYP2C8 and RBMS3 genes were significantly 

associated with a higher risk. While the CYP2C8 gene is involved in osteoclast 

inhibition, osteoblast differentiation and regulation of vascular tone, RBMS3 is a gene 

involved in bone metabolism and has been associated with reduced bone mass and 

osteoporotic fractures. However, methodological limitations are present in these 

studies, of which only one addressed the difference in the frequency of 

polymorphisms associated with BRONJ in different ethnic groups. So far genetic 

studies have been lacking on polymorphisms associated with BRONJ that have been 

replicated and validated with convincing evidence, particularly involving non-

Caucasian populations. In clinical context, a great challenge remains: classify 

patients in high risk for the development of BRONJ. Thus, the present study aims to 

investigate an association of clinical (oral health) and genetic factors with the 

occurrence of BRONJ. A cross-sectional study was performed with oncologic patients 

exposed to zoledronate and/or pamidronate for at least 7 months, with or without 

BRONJ. Participants were submitted to dental evaluation. Dental caries and 

periodontal disease were evaluated  through  the  index  of  missing  and  filled  teeth 



 

 

 

 



 

(DMFT) and community periodontal index. The gingival index and the simplified oral 

hygiene index (SOHI) were also included in this evaluation. For the discrimination of 

genotypes of the CYP2C8 and RBMS3 genes, 2 ml of saliva were collected and 

processed for the quantitative PCR technique. The sample consisted of 80 patients 

(69 women and 11 men). The overall BRONJ index was 11.2% (breast cancer: 

11.3%, prostate cancer 22.2%). There was a strong positive correlation between the 

clinical staging of BRONJ and DMFT (rho=0.9189, p=0.001). Moderate gingival 

inflammation and dental calculus comprised, respectively, 72% and 50% of 

individuals with OMAB. Periodontal pocket of 4 mm or more involved 37.5% of this 

group. SOHI revealed approximately 25% of individuals in this group with regular oral 

hygiene. The polymorphism of the CYP2C8 gene was present in 50% of patients with 

BRONJ, while 12% had a mutation for the RBMS3 gene. In conclusion, the oral 

health of the cancer population was very precarious and CYP2C8 gene 

polymorphism is apparently associated with BRONJ in cancer population. 

 

Key words: Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaw. Genetic 

Polymorphism. Oral Health. DMFT Index. Periodontal Index. Oral Hygiene Index. 
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1 Introdução 23 

1 INTRODUÇÃO 
 

A necrose óssea em maxila e mandíbula associada à terapia com 

bisfosfonatos (BF) foi primeiramente relatada na literatura científica em 2003 (MARX, 

2003; MIGLIORATI, 2003). Atualmente, a osteonecrose dos maxilares associada 

aos bisfosfonatos (OMAB) é reconhecidamente uma complicação tardia dessa 

classe de medicamentos empregados para tratar desordens esqueléticas marcadas 

pela perda de massa óssea (RUGGIERO et al., 2014). Esse grupo de medicamentos 

é amplamente prescrito no tratamento de osteoporose, dos sintomas da doença 

óssea de Paget e de outras doenças ósseas (GLORIEUX et al., 1998; DRAKE; 

KENDLER; KOS et al., 2004; DELMAS, 2005; REID et al., 2005; LANDESBERG et 

al, 2009; ZHANG et al., 2012). São, também, utilizados no controle dos eventos 

esqueléticos (tais como fraturas) associados ao mieloma múltiplo e a tumores 

sólidos metastáticos (tais como câncer de mama, pulmão e próstata) (LACY et al., 

2006; COLEMAN, 2011; EID; ATLAS, 2014; HAGIWARA et al., 2014). 

A OMAB foi inicialmente definida como o desenvolvimento de osso 

necrótico, persistente por mais de 8 semanas, na região bucomaxilofacial de um 

indivíduo com história de tratamento com BF, sem radioterapia prévia em região de 

cabeça e pescoço e sem evidência de metástase nos maxilares (AAOMS, 2007; 

RUGGIERO et al., 2009; TUBIANA-HULIN, et al., 2009). Hoje, o reconhecimento da 

variante clínica sem exposição óssea e de outras classes de drogas associadas à 

osteonecrose dos maxilares (inibidores de RANK-L, VEGF, m-TOR e TNF-a) 

integram um novo aspecto do conceito dessa entidade patológica (FEDELE, et 

al.,2010; BEDOGNI et al., 2012; RUGGIERO et al., 2014; FEDELE, et al., 2015; 

CASSONI et al., 2016). Além da exposição óssea, as manifestações clínicas da 

OMAB incluem edema e ulcerações da mucosa oral frequentemente infectada, dor, 

mobilidade dentária, parestesia, sinusite crônica, fístula intra e extraoral, podendo 

culminar em fratura patológica do osso e/ou comunicação buco-sinusal e buco-

nasal. (FICARRA et al., 2005; HOEFERT; EUFINGER, 2005; PURCELL; BOYD, 

2005; FARRUGIA et al., 2006; AAOMS, 2007; AAOMS, 2009; BAGAN et al., 2009; 

TUBIANA-HULIN, et al., 2009; BEDOGNI et al., 2012; RUGGIERO et al., 2014). As 

lesões orais associadas aos BF são bastante semelhantes às da osteorradionecrose 

e constituem um problema clínico relevante no manejo de indivíduos com câncer 

associado à doença óssea (MIKSAD et al., 2011). Vários fatores de risco para o 
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desenvolvimento de OMAB foram identificados, incluindo procedimentos 

odontológicos invasivos, má higiene oral, o uso de BF (particularmente, os BF 

nitrogenados como o pamidronato e o zoledronato), infusões frequentes e tempo 

prolongado de exposição aos BF (BAMIAS et al., 2005; BADROS et al.,2006; 

DIMOPOULOS et al., 2006; VAHTSEVANOS et al., 2009). A saúde bucal é um fator 

significativo que afeta o risco de OMAB e, juntamente com a predisposição genética, 

pode explicar algumas das diferenças de incidência encontrada na literatura 

(RUGGIERO et al., 2014). 

Os exames de imagem representam auxílio valioso no diagnóstico, na 

definição da magnitude, como também na avaliação de progressão da OMAB 

(ARCE et al., 2009; STOCKMANN et al., 2010; HINGST; WEBER, 2018). 

Radiografia panorâmica dos maxilares, radiografias periapicais, tomografia 

computadorizada (helicoidal e de feixe cônico), ressonância magnética e cintilografia 

óssea estão entre as modalidades de imagem que podem ser usadas para 

determinar a extensão da doença, orientar opções terapêuticas e monitorar resposta 

ao tratamento. Essas ferramentas de diagnóstico também são importantes no 

diagnóstico diferencial de outros processos patológicos que podem ser responsáveis 

pelos sinais clínicos e sintomas presentes. Até o momento, os achados 

imaginológicos observados na OMAB são inespecíficos. Esses achados são 

descritos como perda óssea alveolar ou reabsorção não atribuíveis à doença 

periodontal crônica, alterações do padrão trabecular ósseo (densificação óssea), 

persistência do alvéolo após exodontia, espessamento da lâmina dura, diminuição 

do espaço do ligamento periodontal, regiões de osteosclerose envolvendo o osso 

alveolar ou osso basilar circundante (BEDOGNI et al., 2008; TREISTER, et al., 2009; 

ARCE et al., 2009; STOCKMANN et al., 2010; TREISTER; FRIEDLAND; WOO, 

2010; FARIAS et al., 2013; BEDOGNI et al., 2012; RUGGIERO et al., 2014; 

HINGST; WEBER, 2018). 

Outra forma de avaliação do risco de OMAB aventada na literatura foi a 

utilização de marcadores de reabsorção óssea. A supressão da remodelação óssea 

durante o tratamento com BF sugeriu que marcadores sorológicos de reabsorção 

óssea pudessem ser usados como um índice de risco para OMAB. Diferentes 

estudos avaliaram níveis sanguíneos de cálcio e fósforo, fosfatase alcalina, 

paratormônio, osteocalcina e telopeptídeo carboxi-terminal do colágeno I (CTX) 

(ENCISO et al., 2016; KIM et al., 2016; DAL PRÁ et al., 2017; KOTH et al., 2017; 
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PEISKER et al., 2018). Apenas a fosfatase alcalina demonstrou significante 

associação com OMAB. Entretanto, um estudo transversal mostrou concentrações 

sanguíneas mais baixas da fosfatase alcalina associadas com OMAB quando 

comparados ao grupo controle e um estudo retrospectivo revelou o inverso (KOTH et 

al., 2017; PEISKER et al., 2018). De fato, ainda não há nenhuma evidência científica 

para a recomendação do uso habitual de marcadores sorológicos do metabolismo 

ósseo, visto que não está claro quão preciso são tais marcadores e se a sua 

medição sistêmica reflete o que está ocorrendo no ambiente ósseo local (KHOSLA 

et al., 2008; CREMERS; FAROOKI, 2011; ENCISO et al., 2016; KIM et al., 2016; 

DAL PRÁ et al., 2017; KOTH et al., 2017; PEISKER et al., 2018). Além disso, 

existem relatos de que os níveis sorológicos de marcadores do metabolismo ósseo 

podem estar dentro da faixa de normalidade em indivíduos com OMAB, cuja terapia 

com BF fora interrompida por no mínimo 6 meses (LEHRER et al., 2008; 2009).  

Em contrapartida, fatores genéticos parecem influenciar o risco de 

desenvolvimento da OMAB. Sarasquete et al. (2008) relataram que polimorfismo de 

nucleotídeo único (SNP) de enzima metabolizadora de droga (CYP2C8) do 

citocromo P450, rs1934951, foi significativamente associado com um risco mais 

elevado. Os autores concluíram que os indivíduos homozigóticos para o alelo T 

apresentaram uma probabilidade 12,5 vezes maior de desenvolver a OMAB. Ao se 

analisar esse gene e outros genes relacionados com a absorção, distribuição, 

metabolismo e excreção de drogas, as pesquisas revelaram que um polimorfismo de 

nucleotídeo único em RBMS3, rs17024608, está significativamente associado com 

OMAB (NICOLETTI et al., 2012; FUNG et al., 2015; KIM et al., 2015). Uma vez que 

RBMS3 é uma proteína de ligação para Prx1 (fator de transcrição que superregula o 

colágeno tipo I em fibroblastos) (FRITZ; STEFANOVIC, 2007), é plausível que 

RBMS3 possa estar envolvido na redução da síntese de colágeno e em 

perturbações da remodelação óssea, aumentando assim o efeito tóxico dos BF. 

Recentes estudos também apontaram outras possíveis associações de 

polimorfismos genéticos com a OMAB, tais como CYP19A1 (rs10046), PPARG 

(rs1152003), ABP1 (rs10893, rs1049793), CHST11 (rs2463437, rs903247, 

rs2468110), CROT (rs2097937), VEGF (rs2010963, rs699947, rs3025039), FDPS 

(rs2297480), COL1A1 (rs1800012), RANK (rs12458117), MMP2 (rs243865), OPG 

(rs3102735, rs2073618), OPN (rs11730582, rs28357094), SIRT1 (rs7896005, 

rs7894483), HERC4 (rs3758392), gene do complexo aromatase P450 (rs10046) e 
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gene do complexo principal de histocompatibilidade da classe II (KATZ et al., 2011; 

LA FERLA et al., 2012; STOCKMANN et al., 2013; CHOI et al., 2015; FUNG et al., 

2015; KIM et al., 2015; YANG et al., 2018). Todavia, houve limitações 

metodológicas, principalmente, devido ao pequeno número de participantes. Vale 

destacar, também, que Yang et al. (2018) foram os únicos pesquisadores que 

abordaram a diferença da frequência de polimorfismos associados à OMAB em 

grupos étnicos distintos. Até o momento não há estudos genéticos sobre 

polimorfismos associados com OMAB que tenham sido replicados e validados com 

evidências convincentes, particularmente, envolvendo populações não caucasianas. 

Por fim, ainda permanece um grande desafio: estratificar o risco para 

desenvolvimento da OMAB no contexto clínico. Assim, a hipótese do presente 

estudo é que a saúde bucal e polimorfismos genéticos desempenhem papel 

significante no desenvolvimento da OMAB em pacientes oncológicos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 BISFOSFONATOS 

 

 

2.1.1 Uso clínico 
 

Desde a primeira vez em que o etidronato foi demonstrado ser efetivo na 

inibição de reabsorção óssea em pacientes com doença óssea de Paget, os BF têm 

sido amplamente empregados (quadro 1) (SRIVASTAVA; ALON, 1999). 
ÁREA INDICAÇÃO 

Oncologia Mieloma múltiplo 

Metástases ósseas 

Hipercalcemia maligna 
Ortopedia Doença de Paget 

Osteoporose senil 
Osteoporose induzida por esteroides 

Necrose avascular da cabeça do fêmur 
Outras Osteogênese imperfeita 

Osteoporose juvenil idiopática 

Displasia Fibrosa 
Fonte: Adaptado de HOEFERT; EUFINGER, 2005 

Quadro 1 – Área e indicação do uso clínico dos BF 

 

Na osteoporose, os BF reduzem a perda óssea e a ocorrência de fraturas 

atraumáticas, assim como aumentam a densidade óssea (ITOH et al., 1999; 

SRIVASTAVA; ALON, 1999; ENSRUD et al., 2004; DELMAS, 2005). Enquanto na 

osteogênese imperfeita (doença genética caracterizada pela fragilidade óssea e 

deformidades), a incidência de fraturas pode ser diminuída em até 60% em crianças, 

especialmente aquelas com menos de três anos de idade que apresentam o tipo III 

(LINDSAY, 2002). Os BF são ainda capazes de levar à remissão bioquímica (ou 

seja, diminuição da fosfatase alcalina sérica e dos marcadores para reabsorção 

óssea), à resolução ou melhora das lesões ósseas em exames de imagem e a uma 

redução da atividade celular com formação de osso lamelar normal (GLORIEUX et 

al., 1998; SRIVASTAVA; ALON, 1999; RAUCH et al., 2002). 

Os BF são, também, importantes agentes na terapia oncológica, visto que 

combatem eventos esqueléticos associados ao câncer, reduzindo a incidência de 
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fraturas patológicas, hipercalcemia e a necessidade de radioterapia no mieloma 

múltiplo (RAJE; ANDERSON, 2000; BERENSON et al., 2001a; BERENSON et al., 

2001b; BERENSON et al., 2002; SELVAGGI; SCAGLIOTTI, 2005; TERPOS; 

DIMOUPOLOS, 2005; LACY et al., 2006) e no câncer de mama avançado 

(THERIAULT et al., 1999; BERENSON et al., 2001b; SELVAGGI; SCAGLIOTTI, 

2005). Também aliviam a dor óssea causada por mestástases de vários tumores 

sólidos, com consequente aumento da qualidade de vida do paciente (OHNISHI et 

al., 2000; BERENSON et al., 2001b; SMITH, 2005). 

Geralmente, esses medicamentos são bem tolerados pelos pacientes, 

com efeitos colaterais previsíveis, incluindo níveis séricos aumentados de creatinina, 

febre transitória de baixo grau, fadiga, dor óssea, artralgias e náusea, o que os 

tornaram bem aceitos na prática clínica (BERENSON et al., 2001a; BERENSON et 

al., 2001b; CONTE; GUARNERI, 2004). 

 

 

2.1.2 Mecanismo de ação 
 

Os BF inibem a reabsorção óssea através de mecanismos que envolvem 

a inibição da formação e/ou recrutamento de osteoclastos a partir de células 

precursoras imaturas, inibição da ativação dos osteoclastos, inibição da atividade de 

osteoclastos maduros e/ou indução de apoptose (VASCONCELLOS; DUARTE; 

MAIA, 2004). Em sistemas experimentais in vitro, demonstrou-se com vários BF a 

inibição da formação de osteoclastos obtidos a partir da medula óssea (HUGHES et 

al., 1989). Uma significante inibição na diferenciação osteoclástica dos macrófagos 

também pode ser observada. Tal fato está associado com significativa redução na 

quantidade de osteoclastos (SABOKBAR et al., 1998). Além disso, fibroblastos da 

linhagem estromal osteogênica mostram claramente diferenciação osteoblástica sob 

efeito do zoledronato (TAUCHMANOVÀ et al., 2005). In vivo, o desaparecimento da 

borda ondulada é característico da inibição direta da atividade osteoclástica 

(VASCONCELLOS; DUARTE; MAIA, 2004). 

Os BF também inibem a apoptose de osteócitos e osteoblastos, 

independente de suas propriedades antirreabsortivas. Este efeito antiapoptótico 

envolve a ativação de ERKs, membros da família de proteínas quinases MAP que 

aumentam a sobrevida celular (PLOTKIN et al., 1999). Existem evidências de que os 
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BF estimulam os osteoblastos a secretarem inibidores da reabsorção óssea mediada 

por osteoclastos (VITTÉ; FLEISCH; GUENTHER, 1996). 

Podem-se explicar algumas das diferenças farmacológicas entre os BF, 

de acordo com a presença ou não de nitrogênio em sua estrutura química. Os BF 

não-nitrogenados podem ser metabolizados em análogos não-hidrolisáveis de 

nucleotídeos, que podem competir com ATP nas reações enzimáticas (FRITH et al., 

1997; LUCKMAN et al., 1998; BENFORD et al., 1999; VAN OFFEL et al., 2002). 

Dessa maneira, os efeitos citotóxicos e inibidores de crescimento desses fármacos 

sobre as células, incluindo o osteoclasto, são resultados do acúmulo citoplasmático 

desses metabólitos (FRITH et al., 1997; BENFORD et al., 1999). Por outro lado, os 

BF nitrogenados induzem apoptose dos osteoclastos, inibindo enzimas da via do 

mevalonato e prevenindo a prenilação de pequenas proteínas que se ligam a GTP e 

são essenciais na organização do citoesqueleto e da membrana plasmática e no 

tráfego de vesículas (LUCKMAN et al., 1998; BENFORD et al., 1999). Os BF que 

contêm nitrogênio são muito mais potentes e não são metabolizados (ROGERS; 

WATTS; RUSSEL, 1997; FLEISCH, 1998; SRIVASTA; ALON, 1999; CREMERS; 

PAPAPOULOS, 2011). Uma vez que os BF se fixam ao esqueleto, eles são 

dessorvidos da hidroxiapatita durante a reabsorção óssea e são absorvidos pelos 

osteoclastos, mas também podem ser retomados pelo esqueleto ou liberados na 

circulação. (CREMERS; PAPAPOULOS, 2011) Portanto, eles se acumulam no osso 

e possuem um efeito contínuo que pode levar à necrose óssea (MIGLIORATI, 2005; 

2006; HOEFERT; EUFINGER, 2006). 

Estudos mostraram que o zoledronato é um potente inibidor da 

angiogênese (WOOD et al., 2002; BEZZI et al., 2003). Esse fármaco inibiu a adesão 

de células endoteliais humanas de cordão umbilical promovida pela integrina γvβ3, 

bloqueou a migração e rompeu adesões focais já estabelecidas e fibras de actina, 

sem modificação da afinidade ou do grau de expressão de integrina na superfície 

celular. Além disso, reduziu a viabilidade das células endoteliais e juntamente com o 

fator de necrose tumoral (TNF) matou essas células sem evidência de dependência 

de caspase. Indicou-se, então, que o zoledronato sensibilizou as células à morte 

celular programada independente de caspase, induzida pelo TNF (BEZZI et al., 

2003). Inibiu, também, a proliferação de células endoteliais estimuladas com soro 

fetal bovino, fator de crescimento de fibroblasto básico (bFGF) e fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF) (WOOD et al., 2002). Em ensaios com 
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membrana corioalantoica de ovo de galinha, o zoledronato reduziu o brotamento de 

vasos. Quando administrado sistemicamente a camundongos, tal fármaco inibiu 

potentemente a angiogênese induzida por implantes subcutâneos impregnados com 

bFGF (WOOD et al., 2002). Fournier et al. (2002) apontaram que o tratamento de 

células endoteliais com BF reduziu a proliferação, induziu apoptose e diminuiu a 

formação de tubos semelhantes a capilares in vitro. Em estudo realizado por Santini 

et al. (2002), observou-se uma diminuição significativa e persistente dos níveis 

séricos de VEGF em 25 pacientes com metástases ósseas tratados com 

pamidronato, sugerindo um efeito antiangiogênico desse fármaco. 

Pesquisas já demonstram que os BF atuam também sobre células 

tumorais (SHIPMAN et al., 1998; FROMIGUE; LAGNEAUX, BODY, 2000; TERONEN 

et al., 2000; LEE et al., 2001; VIRTANEN et al., 2002; DIELI et al., 2003). Observou-

se, em modelo animal, a proteção conferida por esses fármacos contra a osteólise 

causada por células do câncer de mama (ALVAREZ et al., 2003). Em estudo in vitro, 

os BF foram capazes de inibir o crescimento de três diferentes linhagens de células 

humanas do câncer de mama (MCF-7, T47D e MDA.MB.231) por indução de 

apoptose (mediada pelo sistema das caspases) ou necrose primária, dependendo 

do tipo celular e da concentração dos BF (FROMIGUE; LAGNEAUX, BODY, 2000). 

No mieloma múltiplo, a apoptose de células da linhagem JJN-3 foi 

provocada, in vitro, pelo incadronato, um bisfosfonato nitrogenado. Da mesma forma 

que em outras células, a via do mevalonato foi inibida (SHIPMAN et al., 1998). In 

vivo, o zoledronato induz a maturação de linfócitos T (Vγ9Vδ2) voltada para o 

fenótipo efetor que produz TNF-γ, o que leva a respostas antitumorais mais efetivas 

(DIELI et al., 2003). 

Com relação ao câncer de próstata, tanto o pamidronato quanto o 

zoledronato são capazes de induzir a morte celular ou a interrupção do ciclo celular 

em três diferentes linhagens celulares (PC3, DU145 e LNCaP), inibindo 

significantemente seu crescimento in vitro. O zoledronato é mais potente quando da 

presença de soro no meio de cultura celular, necessitando de baixas doses para 

interromper o crescimento (LEE et al., 2001). Clodronato e alendronato também são 

capazes de inibir de maneira significativa a adesão, a migração e a invasão de 

células humanas PC-3 do câncer de próstata, sendo que o alendronato inibiu a 

invasão em baixíssimas concentrações. Tal processo ocorre pela inibição da via do 

mevalonato (VIRTANEN et al., 2002). 
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Além disso, os BF podem inibir diversas metaloproteinases da matriz 

(MMP), diferentes geneticamente, que são essenciais para que as células malignas 

alcancem a circulação sanguínea e destruam o tecido local em um processo de 

metástase (TERONEN et al., 2000). Observou-se, também, que o minodronato 

reduziu a síntese de DNA e aumentou a apoptose em cultura de células humanas de 

melanoma (YAMAGISHI et al., 2004). 

 

2.2 OSTEONECROSE DOS MAXILARES ASSOCIADA AOS BISFOSFONATOS 

 

 

A descoberta da possível associação entre os BF e a osteonecrose dos 

maxilares estimulou tanto o órgão norte-americano Food and Drug Administration 

(FDA), responsável pela autorização da comercialização de medicamentos nos 

Estados Unidos, quanto à empresa Novartis, indústria fabricante dos BF usados no 

tratamento oncológico, a publicar, em 24 de setembro de 2004, uma advertência aos 

profissionais de saúde (ONJ TRIAL LAWYERS, 2006; HAMADEH; NGWA; GONG, 

2015). A carta de advertência continha informações sobre os BF e o risco de 

osteonecrose dos maxilares. O órgão norte-americano FDA lançou, em dezembro de 

2004, um boletim informando que a empresa Novartis já notificara os profissionais 

de saúde sobre os riscos de desenvolvimento de osteonecrose dos maxilares com o 

uso de zoledronato e pamidronato e sobre as alterações na bula desses 

medicamentos (FDA PATIENT SAFETY NEWS, 2004). Em maio de 2005, a 

empresa Novartis publicou um informativo para cirurgiões-dentistas sobre a 

importância de precauções com pacientes em tratamento com BF (NOVARTIS 

PHARMACEUTICALS CORPORATION, 2005; HAMADEH; NGWA; GONG, 2015). 

De fato, a OMAB é uma complicação medicamentosa capaz de impactar, de forma 

bastante negativa, a qualidade de vida dos pacientes por ela afetados (MIKSAD et 

al., 2011). 

Há pesquisadores que, primeiramente, denominaram essa condição de 

phossy jaw, uma osteoneocrose dos maxilares causada pelo fósforo branco 

(HELLSTEIN; MAREK, 2005). Essa condição foi observada no século XIX e início do 

século XX em indivíduos expostos ao fósforo branco. Acometia, então, trabalhadores 

de fábrica de fogos de artifício ou de munições bélicas (DONOGHUE, 2005). 

Realmente, descrições clínicas das lesões de phossy jaw se sobrepõem aos casos 
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de OMAB relatados na literatura científica (HELLSTEIN; MAREK, 2005). Entretanto, 

já se sabe que o fósforo branco, quando combinado com água, dióxido de carbono 

da respiração e aminoácidos comuns (lisina, por exemplo), resulta em BF quase 

idênticos ao alendronato e pamidronato (MARX, 2008). Hoje, é conhecido que a 

OMAB pode surgir ao se empregar terapia com anticorpos monoclonais, como o 

denosumab, bevacizumab e adalimumab, os quais possuem, respectivamente, 

propriedade antirreabsortiva do osso, antiangiogênica e anti-inflamatória (ESTILO et 

al., 2008; AYLLON et al., 2009; STOPECK et al., 2009; CASSONI et al., 2016). 

Agentes antineoplásicos, como inibidores de tirosina-quinase e de m-TOR, também 

foram associados à OMAB (RUGGIERO et al., 2014; HAMADEH; NGWA; GONG, 

2015). Por esse motivo, a recomendação mais recente da Associação Americana de 

Cirurgiões Buco-maxilo-faciais (AAOMS) foi empregar o termo “osteonecrose 

medicamentosa dos maxilares” (RUGGIERO et al., 2014). Todavia, no presente 

trabalho optou-se pela terminologia OMAB por envolver apenas casos tratados com 

BF. 

O mecanismo que induz a OMAB se baseia em duas hipóteses principais. A 

primeira se fundamenta na ação dos BF sobre a remodelação óssea e o endotélio 

vascular (MARX; FORTIN; BROUMAND, 2005; MIGLIORATI et al., 2005; ALLEN; 

BURR, 2009). Uma vez que ocorre a redução da atividade dos osteoclastos, o 

processo de reabsorção óssea fica prejudicado e, assim, acumulam-se microdanos 

no osso que não podem ser reparados. Em consequência, o osso perde a 

capacidade de restaurar sua integridade. A esse fato, associa-se a atividade 

antiangiogênica desse grupo de medicamentos que favorece o desenvolvimento de 

necrose avascular. A segunda teoria se explica pela descoberta de que, em doses 

clinicamente relevantes, os BF inibem a proliferação de ceratinócitos da mucosa oral 

(LANDESBERG.et al., 2008). Dessa maneira, as concentrações de BF no osso são 

suficientemente tóxicas ao epitélio oral, o que resultaria em falha da cicatrização de 

lesões nos tecidos moles da boca, induzindo a infecção secundária do osso 

subjacente (CHENG et al., 2009; TUBIANA-HULIN, et al., 2009; LANDESBERG.et 

al., 2011). Contudo, vale destacar uma hipótese alternativa em que os efeitos 

prejudiciais de BF em monócitos e macrófagos poderiam desempenhar um papel 

central no desenvolvimento da OMAB, ao permitir o surgimento de uma infecção 

seguida de necrose local (PAZIANAS, 2011; KUIPER et al., 2012). 
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É fundamental notar que há diferenças importantes entre os ossos longos e 

os ossos gnáticos no que se refere à origem embriológica, ao fenótipo e à atividade 

de suas células constituintes (osteoblastos e osteoclastos), à taxa de metabolismo, à 

vascularização, bem como ao envolvimento do mucoperiósteo na regeneração 

tecidual. De fato, enquanto os ossos gnáticos são todos oriundos da crista neural, os 

ossos longos se originam do mesoderma (KATCHBURIAN; ARANA, 1999). 

Ademais, análises bioquímicas revelaram altos níveis de ácido ribonucleico (RNA) 

mensageiro do fator básico de crescimento de fibroblastos (bFGF ) e do fator de 

crescimento semelhante à insulina II (IGF-II) – fatores de crescimento fortemente 

mitogênicos – em osteoblastos de mandíbula, que, ainda, apresentaram baixa 

expressão de fosfatase alcalina e alta taxa de proliferação quando comparados aos 

osteoblastos do osso ilíaco (KASPERK et al., 1995). Outro estudo bioquímico 

também demonstrou que inibidores de MMP bloquearam o processo de reabsorção 

óssea realizada por osteoclastos isolados de calvária, o mesmo não ocorrendo 

quando osteoclastos de ossos longos foram utilizados, indicando a existência de 

subpopulações de osteoclasto funcionalmente diferentes (EVERTS et al., 1999). 

Além disso, constatou-se que a taxa de metabolismo ósseo da mandíbula é dez 

vezes mais acelerada que a da tíbia (DIXON; TRICKLER; GARETTO, 1997). Por fim, 

verificou-se, ainda, que as particularidades desses ossos podem resultar em 

capacidade regenerativa distinta, tornando o osso mandibular mais suscetível aos 

efeitos adversos do zoledronato (YU et al., 2012). 

A incidência da OMAB varia de 0,4% a 27,5% (BOONYAPAKORN et al., 

2008; HOFF et al., 2011; KAJIZONO et al., 2015; KOS, 2015; MANFREDI et al., 

2017; LOYSON et al., 2018). Observou-se uma frequência de OMAB entre 0,4% e 

50% em pacientes com câncer de mama, 2,3% e 17,5% para mieloma múltiplo e 

1,3% até 33,3% em pacientes com câncer de próstata (BOONYAPAKORN et al., 

2008; HOFF et al., 2011; KOS, 2015; MANFREDI et al., 2017; LOYSON et al., 2018). 

Ademais, demonstrou-se que a dose cumulativa e o tipo (potência) de BF bem como 

a duração da terapia são fatores de risco sistêmicos associados à OMAB (BADROS 

et al., 2007; RUGGIERO et al., 2009; TUBIANA-HULIN, et al., 2009; HOFF et al., 

2011; RUGGIERO et al., 2014; KAJIZONO et al., 2015; KOS, 2015). Já os fatores de 

risco locais se relacionam a exodontias, à manipulação cirúrgica dos ossos gnáticos, 

à presença de infecção oral e de doença periodontal, à trauma por dentadura e à 

higiene oral deficiente, além de alterações anatômicas como toro palatino e 
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mandibular (BADROS et al., 2007; BAGAN et al., 2006; RUGGIERO et al., 2009; 

HELLSTEIN et al., 2011; HOFF et al., 2011; RUGGIERO et al., 2014; KOS, 2015; 

MANFREDI et al., 2017). 

Clinicamente, a OMAB se apresenta, de forma geral, como ulcerações da 

mucosa oral com exposição do osso subjacente frequentemente infectado, podendo 

ocorrer fratura patológica do osso e/ou comunicação buco-sinusal e buco-antral. No 

entanto, antes das manifestações clinicamente detectáveis, podem surgir outros 

sinais e sintomas que incluem dor, mobilidade dentária, edema da mucosa oral e 

eritema (AAOMS, 2007; AAOMS, 2009; BAGAN et al., 2009; RUGGIERO; 

MEHROTRA, 2009; TUBIANA-HULIN, et al., 2009; BEDOGNI et al., 2012; 

RUGGIERO et al., 2014). Apesar de a história odontológica pregressa de muitos 

revelar manipulação cirúrgica prévia do osso – principalmente, exodontia – com 

subsequente necrose do osso alveolar e demora na cicatrização local, a exposição 

óssea pode ocorrer em pacientes sem história de trauma ou em regiões edêntulas 

dos maxilares (MARX; FORTIN; BROUMAND, 2005; WOO; HANDE; RICHARDSON, 

2005; RUGGIERO; MEHROTRA, 2009). No estudo de Vescovi et al. (2011), a 

exposição óssea espontânea envolveu 36,2% dos pacientes (205 casos). Fístulas 

intra e extraorais podem se desenvolver quando há infecção secundária (BAGAN et 

al., 2005; CHENG et al., 2005). Alguns pacientes também se queixam de sensação 

alterada na região afetada, assim como sinusite crônica secundária à OMAB com ou 

sem fístula buco-antral pode ser encontrada em pacientes com envolvimento da 

maxila (FICARRA et al., 2005; HOEFERT; EUFINGER, 2005; PURCELL; BOYD, 

2005; FARRUGIA et al., 2006). Para o diagnóstico definitivo da OMAB, os atuais 

critérios a serem preenchidos abrangem: exposição a agentes antiangiogênicos e 

antirreabsortivos ósseos; presença de osso exposto ou osso que pode ser sondado 

através de fístula intra ou extraoral persistente por mais de 8 semanas; e ausência 

de história de radioterapia e de metástase nos maxilares (RUGGIERO et al., 2014). 

Um sistema de estadiamento clínico, desenvolvido por Ruggiero; Fantasia e 

Carlson (2006), e posteriormente atualizado pela AAOMS (AAOMS, 2009; 

RUGGIERO et al., 2009; RUGGIERO et al., 2014), tem servido para categorizar 

pacientes com OMAB, bem como para orientar tratamento e avaliação de 

prognóstico e de resultado do tratamento em doentes submetidos à terapia com BF 

quer por via oral ou intravenosa (quadro 2). Esse sistema já foi arguido pela 

Sociedade Italiana de Cirurgiões Bucomaxilofaciais e Sociedade Italiana de 
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Patologia e Medicina Oral em face de manifestações clínicas da OMAB em que não 

se observa osso exposto (BEDOGNI et al., 2012). Sugeriram, então, outro sistema 

de estadiamento clínico baseado essencialmente na extensão da doença avaliada 

através de tomografia computadorizada (quadro 3).  

 

 

 

 

 
Quadro 2 – Estadiamento da OMAB segundo atualização mais recente da AAOMS 

ESTADIAMENTO APRESENTAÇÃO CLÍNICA 
Categoria em risco Nenhum osso exposto / necrótico aparente em 

pacientes tratados com bisfosfonatos orais ou 
intravenosos. 

Estágio 0 Achados clínicos e sinais e sintomas 
inespecíficos, como dor na mandíbula ou 
esclerose óssea, mas sem evidência clínica 
de osso exposto. Alterações radiográficas 
restritas à região de osso alveolar. 

Estágio 1 Exposição assintomática de osso necrótico ou 
presença de fístula que se comunique ao osso 
sem qualquer evidência de infecção. 
Alterações radiográficas restritas à região de 
osso alveolar. 

Estágio 2 Exposição de osso necrótico ou presença de 
fístula que se comunique ao osso associada à 
infecção, evidenciada por dor e eritema na 
região acometida com ou sem drenagem 
purulenta. Alterações radiográficas restritas à 
região de osso alveolar. 

Estágio 3 Exposição de osso necrótico ou presença de 
fístula que se comunique ao osso associada à 
dor, infecção, e a um ou mais dos seguintes 
sinais: fratura patológica, fístula extraoral, ou 
osteólise se estendendo até borda inferior da 
mandíbula ou assoalho do seio maxilar 

Fonte: Adaptado de RUGGIERO et al., 2014 
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Quadro 3 – Estadiamento da OMAB segundo Bedogni e colaboradores 
ESTADIAMENTO APRESENTAÇÃO CLÍNICA 

Estágio 1 – OMAB FOCAL Sinais e sintomas clínicos 
Exposição óssea; mobilidade dentária súbita; 
persistência de alvéolo pós-exodontia; fístula 
intraoral; inchaço; formação de abscesso; 
trismo; deformidade mandibular; e/ou 
hipo/parestesia dos lábios. 
 
Achados em tomografia computadorizada 
Aumento da densidade óssea limitada à 
região do osso alveolar (espessamento 
trabecular e/ou osteosclerose focal), com ou 
sem os seguintes sinais: lâmina dura 
marcadamente espessada e esclerótica; 
persistência do alvéolo dentário; e/ou ruptura 
de cortical. 
 
Pode ser assintomática ou sintomática (dor e 
secreção purulenta). 

Estágio 2 – OMAB DIFUSA Sinais e sintomas clínicos 
Igual ao estágio 1. 
 
Achados em tomografia computadorizada 
Aumento da densidade óssea que se estende 
para o osso basal (osteosclerose difusa), com 
ou sem os seguintes sinais: proeminência do 
canal do nervo alveolar inferior; reação 
periosteal; sinusite; formação de sequestro; 
e/ou fístula bucosinusal. 
 
Pode ser assintomática ou sintomática (dor e 
secreção purulenta). 

Estágio 3 – OMAB COMPLICADA Sinais e sintomas clínicos 
Igual ao estágio 2 com um ou mais dos 
seguintes sinais e sintomas: fístula extraoral; 
fratura mandibular; corrimento nasal de 
fluidos. 
 
Achados em tomografia computadorizada 
osteosclerosis de ossos adjacentes (zigoma, 
palato duro); fratura patológica da mandíbula; 
e/ou osteólise estendendo-se até o assoalho 
do seio. 

Fonte: Adaptado de BEDOGNI et al., 2012 

 
As lesões da OMAB são persistentes e normalmente refratárias a diferentes 

modalidades de tratamento, tais como: antibioticoterapia, debridamento cirúrgico ou 

oxigenoterapia hiperbárica (ALONS et al., 2009; CARLSON; BASILE, 2009; 

FREIBERGER, 2009; MÜCKE et al., 2009; TUBIANA-HULIN, et al., 2009; 

MIGLIORATI et al., 2010; BODEM et al., 2015; REICH et al., 2015; BODEM et al., 

2016). Portanto, a AAOMS, a Associação Dentária Americana, a Sociedade 

Americana de Oncologia Clínica e consenso de pesquisadores recomendam 

avaliação e tratamento odontológicos previamente ao início da terapia com os 
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agentes que interferem no processo de remodelação óssea (AAOMS, 2007; 

MEHROTRA; FANTASIA; RUGGIERO, 2008; AAOMS, 2009; KYRGIDIS; 

KOLOUTSOS; VAHTSEVANOS, 2009; RUGGIERO et al., 2009; TUBIANA-HULIN, 

et al., 2009; MIGLIORATI et al., 2010; HELLSTEIN et al., 2011; VAN POZNAK et al., 

2011; RUGGIERO et al., 2014). De fato, quando as medidas preventivas são 

adotadas, ocorre uma drástica redução na incidência de OMAB (DIMOPOULOS et 

al., 2009; VANDONE et al., 2012; SIM et al., 2015; CATANIA et al., 2016; 

MANFREDI et al., 2017). 

 

 

 

 

2.2.1 Farmacogenética da OMAB 
 

 

A farmacogenética é o estudo de como as diferenças genéticas 

influenciam a variabilidade das reações dos pacientes a medicamentos, incluindo 

toxicidade (ROSES, 2000). Os estudos farmacogenéticos compreendem estudos de 

associação genômica ampla (GWAS) e estudos de genes candidatos. GWAS 

tipicamente rastreiam milhões de SNP em todo o genoma, no qual um SNP se refere 

à diferença de uma única base nitrogenada na sequência do ácido 

desoxirribonucleico (DNA) em pelo menos 1% da população geral (DALY, 2012). 

GWAS normalmente são estudos caso-controle e um SNP é identificado como fator 

de risco se a frequência do seu alelo menor nos casos for significantemente maior 

que nos controles (DALY, 2012). Até o momento, 3 GWAS para OMAB foram 

realizados e os resultados relevantes de cada um estão descritos na tabela 1 

(SARASQUETE et al., 2008; NICOLETTI et al., 2012; YANG et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 



2 Revisão de Literatura 40 

 

 

 

 

 
Tabela 1 – Resumo dos GWAS 

(continua) 

ANO ETNIA DOENÇA* BF+ 
CASO 

(N) 
CONTROLE 

(N) 
SNP GENE 

VALOR 
DE 
P 

2008 Espanha MM PAM 

(84%) 

ZOL 

(16%) 

22 65 rs1934951 

rs1934980 

rs1341162 

rs17110453 

CYP2C8 0.02 

0.09 

0.13 

0.46 

2012# Europa OP 

CM 

ZOL 

(61%) 

30 17 rs17024608 

rs5768434 

rs11064477 
12-7016684 

8-58133986 

rs1886629 

rs7588295 

rs4431170 

rs7740004 

rs11189381 
rs12903202 

rs17751934 

11-

23990403 

RBMS3 

FAM19A5 

PHB2 
C1S 

IMPAD1 

KCNT2 

CSRNP3 

MARCH1 

C6orf170 

SFRP5 
ALDH1A2 

MEX3C 

 

LUZP2 

7.47x10-8 

1.17x10-7 

5.16x10-7 

5.85x10-7 

3.10x10-6 

5.53x10-6 

6.24x10-6 

7.28x10-6 

7.87x10-6 

8.17x10-6 

9.15x10-6 

9.16x10-6 

 

9.94x10-6 

*MM=mieloma múltiplo, OP=osteoporose, CM=câncer de mama, CU=câncer de útero, CP=câncer de próstata, CR=câncer de 

rim. +ZOL=zoledronato, PAM=pamidronato. 

#Valor de p£5x10-8 
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Tabela 1 – Resumo dos GWAS 

(conclusão) 

ANO ETNIA DOENÇA* BF+ 
CASO 

(N) 
CONTROLE 

(N) 
SNP GENE 

VALOR 
DE 
P 

2018 Europa MM 

CM 

CU 

CP 
CR 

ZOL 

(69%) 

 

PAM 
(31%) 

22 

12 

3 

1 
1 

22 

0 

0 

0 
0 

rs7896005 

rs3758392 

rs10070440 

rs11938792 
rs7931681 

rs2252518 

rs11074355 

rs2304645 

rs6696772 

rs4692549 

rs17854511 

rs867583 
rs3809594 

rs8054895 

rs2858329 

 rs12051270 

rs12068167 

rs2306413 

rs647630 
rs788827 

SIRT1 

HERC4 

SV2C 

TBCK 
ACAT1 

ACVR1B 

TMC7 

ICD 

PPFIA4 

TBC1D19 

TMC7 

NDRG4 
SETD6 

CNOT1 

TMC7 

TMC7 

SPATA17 

ANXA5 

ARRB1 
LGR6 

0.0052 

0.0052 

0.0143 

0.0328 
0.0522 

0.0544 

0.0877 

0.0751 

0.0528 

0.0961 

0.1090 

0.1495 
0.1599  

0.1599 

0.1879 

0.1564 

0.2778 

0.2124 

0.2050 
0.3578 

*MM=mieloma múltiplo, OP=osteoporose, CM=câncer de mama, CU=câncer de útero, CP=câncer de próstata, CR=câncer de 

rim. +ZOL=zoledronato, PAM=pamidronato. 

#Valor de p£5x10-8 

 

O primeiro GWAS avaliou 87 pacientes de origem espanhola com 

mieloma múltiplo, dos quais 22 apresentaram OMAB (SARASQUETE et al., 2008). 

Esses casos foram comparados com 65 indivíduos expostos ao BF, porém sem 

OMAB. Dos 500.568 SNP rastreados, o SNP rs1934951 no gene CYP2C8 foi o que 

mostrou significância estatística. Esse estudo sugere que indivíduos com esse SNP 

possuam 13 vezes mais chances de desenvolver OMAB. Apesar de não afetar 

diretamente o metabolismo dos BF, o gene CYP2C8 está envolvido na inibição dos 

osteoclastos, na diferenciação dos osteoblastos e na regulação do tônus vascular, o 

que pode contribuir no desenvolvimento da OMAB (SARASQUETE et al., 2009). 
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O segundo GWAS comparou 30 pacientes com OMAB a 17 apenas 

expostos ao BF (NICOLETTI et al., 2012). Os participantes eram descendentes de 

europeus (caucasianos). Dos 731.442 SNP rastreados, o SNP rs17024608 no gene 

RBMS3 foi associado à OMAB. Os carreadores desse SNP têm 6 vezes mais 

chances de desenvolver OMAB. RBMS3 é um gene envolvido no metabolismo 

ósseo e foi associado à massa óssea reduzida e a fraturas osteoporóticas 

(NICOLETTI et al., 2012). Os polimorfismos no gene CYP2C8 não foram 

confirmados como fator de risco nesse estudo. 

O terceiro GWAS envolveu 39 pacientes com OMAB e diferentes 

diagnósticos oncológicos e 22 pacientes com mieloma múltiplo sem OMAB (YANG et 

al., 2018). Todos os participantes possuíam ascendência europeia (caucasianos). A 

maioria dos pacientes (69%) foram tratados com zoledronato, entretanto, quando a 

terapia abrangeu mais de um tipo de BF, optou-se por classificar o paciente como 

tratado apenas com o de maior tempo de administração. Os SNP rs7896005 e 

rs7894483SIRT1 no gene SIRT1 e rs3758392 no gene HERC4 foram associados à 

OMAB, apresentando os portadores desses polimorfismos, respectivamente, 0.30, 

0.26 e 0.26 mais chances de desenvolver a complicação nos maxilares. Os autores 

ainda avaliaram a correlação desses SNP entre diferentes etnias com base em 

dados previamente existentes. Mostraram, assim, que apresentaram alta correlação 

com a população de descentes europeus (r2=0.84) e asiáticos (r2=0.95). Porém, 

revelaram correlação intermediária com população de americanos misturados 

(r2=0.69) e baixa correlação com indivíduos afrodescendentes (r2<0.2). A ativação de 

SIRT1 pode resultar na supressão da osteoclastogênese secundária a inibição da 

via de sinalização RANK/RANK-L e, simultaneamente, na promoção da osteogênese 

(BOURGUIGNON; XIA; WONG, 2009). Um estudo recente demonstrou que SIRT 1 é 

um regulador positivo do fator de transcrição do osteoblasto RUNX2 e o tratamento 

com agonista de SIRT1 promove a diferenciação dos osteoblastos (ZAINABADI; LIU; 

GUARENTE, 2017). Já HERC4 pertence à família HERC de ubiquitinas ligases que 

parecem regular a função dos osteoblastos (LIU et al., 2017). 

Portanto, somente dois GWAS publicados sugerem que as variações nos 

genes CYP2C8 e RBMS3, ambos relacionados ao metabolismo ósseo, podem estar 

associadas com o desenvolvimento da OMAB, respectivamente, em indivíduos 

descentes de espanhóis com mieloma múltiplo e em indivíduos descendentes de 

europeus com câncer de mama. Um aspecto importante do GWAS é a necessidade 
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de reproduzir os resultados em uma população independente com fenótipo parecido. 

Isso é considerado o padrão-ouro de abordagem metodológica para minimizar o 

risco de um potencial viés determinar uma associação espúria (MCCARTHY et al., 

2008; BUSH; MOORE, 2012). Para tanto, são adequados os estudos de genes 

candidatos que frequentemente tem o desenho de caso-controle e são focados em 

potenciais genes relevantes biologicamente (DALY; DAY, 2001; KRAFT; ZEGGINI; 

IOANNIDIS, 2009).  
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3 PROPOSIÇÃO 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 

• Investigar a associação de fatores clínicos (saúde bucal) e genéticos 

com a ocorrência da OMAB. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Verificar a associação da idade, gênero, tempo de administração de 

bisfosfonato, comorbidades e condição da saúde bucal com a 

ocorrência da OMAB; 

• Estabelecer a correlação entre idade, tempo de administração de 

bisfosfonato e condição da saúde bucal com o estadiamento da OMAB; 

• Verificar a associação de polimorfismos genéticos – CYP2C8 

(rs1934951), RBMS3 (rs17024608) – com a ocorrência da OMAB. 
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4 Casuística e Métodos 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
 

 

O presente estudo multicêntrico foi submetido à apreciação ética, sendo 

aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Nacional de Câncer 

(INCA) em 29 de junho de 2015 sob o registro CAE 44723715.7.1001.5274 (ANEXO 

A) e no CEP da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo 

(FOB-USP) em 25 de agosto de 2015 sob o registro CAE 44723715.7.3001.5417 

(ANEXO B). Todos os participantes da pesquisa incluídos no estudo receberam 

explicações detalhadas e com linguagem adequada ao seu atendimento bem como 

livremente decidiram participar da pesquisa, assinando o termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE) elaborado exclusivamente para essa investigação. Foi 

realizado um estudo transversal com pacientes em uso de zoledronato e/ou 

pamidronato com ou sem OMAB, matriculados no INCA, no Hospital Mário Kroeff 

(HMK) e no Centro de Pesquisa Clínica e Clínica de Estomatologia da FOB-USP. Os 

pacientes foram divididos em grupo de estudo (GE – com OMAB) e grupo controle 

(GC – sem OMAB). 
 

 

4.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

• Pacientes com câncer de mama ou próstata com ou sem OMAB e 

tratados com bisfosfonato (zoledronato ou pamidronato) por mais de 7 

meses; 

• Idade ≥ 18 anos. 
 

 

4.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

• Pacientes com mieloma múltiplo; 

• Pacientes com outras doenças ósseas não associadas diretamente ao 

câncer e/ou que tenham sofrido radioterapia na região de cabeça e 

pescoço; 

• Pacientes que se recusaram em participar do estudo e assinar o TCLE. 
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4.3 AVALIAÇÃO ODONTOLÓGICA 

 

A avaliação odontológica de cada paciente ocorreu de forma a reduzir 

e/ou eliminar despesas de deslocamento para o paciente. Portanto, a consulta 

odontológica foi realizada, em um único momento, no dia em que o paciente 

compareceu ao hospital para receber a infusão do medicamento ou no dia de sua 

consulta médica de rotina. 

Inicialmente, os pacientes foram devidamente esclarecidos, através de 

linguagem clara, direta e acessível, a respeito de sua participação na presente 

pesquisa. Em seguida, foi realizada anamnese e, por fim, o exame físico intraoral. 

Esse exame foi realizado por um examinador treinado e experiente (>15 anos de 

atuação profissional) com auxílio de fonte de luz artificial, espelho bucal plano e 

sonda periodontal do tipo OMS (figura 1). 

 

 
 

Fonte: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2017, p.50. 

 

Figura 1 – Sonda OMS para índice periodontal comunitário recomendada para exame clínico 
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Os dados clínicos de cada paciente coletados em ficha própria do estudo 

(APÊNDICE A) envolveram: 1) Sexo, idade e condição médica geral; 2) Localização, 

tipo e estadiamento do tumor; 3) Modalidade e regime de tratamento antineoplásico; 

4) Tempo de uso e tipo de bisfosfonato; 5) Etilismo e tabagismo; 6) Condições 

bucais, como ressecamento da mucosa oral, infecções bucais oportunistas, irritação 

por prótese, raízes residuais, toro, higiene oral, condição periodontal, exposição 

óssea e cicatrização após extrações dentárias realizadas antes e depois da terapia 

com bisfosfonato; 7) Local, tempo de evolução e estadiamento da OMAB. O exame 

de imagem (radiografia panorâmica dos maxilares) foi realizado em serviço externo 

aos hospitais, uma vez que não se apresenta dentro da rotina hospitalar. A 

radiografia panorâmica dos maxilares possuiu o fim de detectar alterações 

subclínicas. Todos esses dados objetivaram a avaliação dos já relatados fatores 

clínicos de risco para o desenvolvimento da OMAB em conformidade com a atual 

posição da AAOMS (RUGGIERO et al., 2014). Após a obtenção desses dados, 

também foram coletados 2 ml de saliva do paciente como amostra para análise de 

polimorfismo genético. 

É importante destacar que o paciente recebeu os devidos cuidados para a 

OMAB, caso a tenha apresentado, de acordo com o protocolo e a rotina da 

instituição onde se tratava do câncer. Além do mais, todas as informações inerentes 

a este estudo foram explicadas de modo compatível ao grau de entendimento do 

paciente ou seu responsável legal. 

 

4.3.1 Avaliação da incidência de cárie dentária e doença periodontal 
 

 

Particularmente, a condição de cárie dentária e doença periodontal foram 

avaliadas através do índice de dentes cariados perdidos e obturados (CPOD) e 

índice periodontal comunitário (IPC) seguindo a metodologia preconizada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2017). O índice gengival de Löe e Silness (IG) e o índice de higiene oral simplificado 

de Greene e Vermillion (IHOS) – composto pelos índices de placa (IP) e de cálculo 

(IC) – também constaram na avaliação clínica odontológica (GREENE; 

VERMILLION, 1964; LÖE; SILNESS, 1963). O quadro 4 resume os códigos e os 

critérios dos índices utilizados. 
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ÍNDICE DE DENTES CARIADOS PERDIDOS E OBTURADOS (CPOD – OMS) – baseado no número de 
dentes acometidos pela cárie: 
C. Número de dentes cariados: coroa ou raiz cariada, coroa ou raiz restaurada com cárie 
P. Número de dentes perdidos: dente perdido por cárie ou outra razão 
O. Número de dentes obturados ou restaurados: coroa ou raiz restaurada sem cárie 
ÍNDICE GENGIVAL (IG – LÖE; SILNESS, 1963): 
0. Gengiva sadia 
1. Leve inflamação: alteração na cor e textura 
2. Inflamação moderada: rubor, edema, brilhante 
e com sangramento sob estímulo 
3. Inflamação severa: rubor intenso, edema, 
tendência a sangramento espontâneo 

16               12               24 
 
  
 

44                32              36 

ÍNDICE PERIODONTAL COMUNITÁRIO (IPC – 
OMS): 
0. Saudável                             17/16     11     26/27 
1. Sangramento 
2. Cálculo 
3. Bolsa de 4 a 5 mm 
4. Bolsa de 6 mm ou mais 
X. Sextante excluído              47/46      31      36/37 

ÍNDICE DE PLACA (IP – IOHS, GREENE; 
VERMILLION, 1964): 
 
0. Nenhuma placa observada 
1. Placa cobrindo menos de 1/3 da superfície 
dentária 
2. Placa cobrindo mais de 1/3 e menos de 2/3 da 
superfície dentária 
3. Placa cobrindo 2/3 da superfície dentária 
X. Dente índice e substituto inexistente 
9. Sem informação 
 
16 vestibular         11 vestibular         26 vestibular 

 
 
 

46 lingual           31 vestibular          36 lingual 

ÍNDICE DE CÁLCULO (IC – IOHS, GREENE; 
VERMILLION, 1964): 
 
0. Nenhuma cálculo observada 
1. Cálculo cobrindo menos de 1/3 da superfície 
dentária 
2. Cálculo cobrindo mais de 1/3 e menos de 2/3 da 
superfície dentária 
3. Cálculo cobrindo 2/3 da superfície dentária 
X. Dente índice e substituto inexistente 
9. Sem informação 
 

16 vestibular         11 vestibular         26 vestibular 
 
 

46 lingual           31 vestibular          36 lingual 
ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO (IOHS – GREENE; VERMILLION, 1964): 

0-1 
1,1-2 

2,1 -3 
>3 

Higiene oral satisfatória 
Higiene oral regular 
Higiene oral deficiente 
Higiene oral péssima 

Quadro 4 – Escores e critérios para os índices mensurados no estudo 

 

Em relação ao IG e IPC, optou-se por avaliar o indivíduo e não o 

quadrante ou o dente. Para cada participante da pesquisa, portanto, obteve-se o 

índice gengival geral, representado pelo maior escore encontrado naquele indivíduo. 

Por outro lado, o IPC foi desmembrado nos seus escores: 1 (sangramento), 2 

(cálculo), 3 (bolsa de 4 a 5 mm), e 4 (bolsa de 6 mm ou mais). Cada qual desses 

escores resultou em um índice geral, a saber: índice geral de sangramento, índice 

geral de cálculo, índice geral de bolsa de 4 a 5 mm e índice geral de bolsa de 6 mm 

ou mais. Os índices gerais significaram o número total de indivíduos possuidores 

das características daquele determinado critério do escore do IPC que deu origem 
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ao índice geral, por exemplo, se algum participante da pesquisa apresentasse um 

dos dentes avaliados com bolsa de 7mm, este participante seria contabilizado dentro 

do índice geral de bolsa de 6 mm ou mais. 

 

 

4.4 AMOSTRAS BIOLÓGICAS 

 

 

4.4.1 Coleta e transporte das amostras 
 

 

As amostras biológicas dos pacientes foram coletadas de acordo com as 

seguintes etapas. Primeiramente, foi solicitado ao paciente que esfregasse língua, 

bochechas e lábios nos dentes com a finalidade de se obter mais células e, 

consequentemente, maior quantidade de material genético. Em seguida, toda a 

saliva produzida e acumulada na boca por 5 minutos era dispensada em um copo 

plástico descartável. Com auxílio de uma seringa tipo Luer descartável, 2 ml saliva 

eram aspirados do copo descartável e acondicionados em eppendorf. A amostra de 

saliva era, então, armazenada em freezer (temperatura de -20oC) logo após a coleta. 

As amostras foram transportadas para a FOB-USP de acordo com a Resolução da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) RDC número 20 de 10 de abril 

de 2014, garantindo a segurança, minimizando os riscos sanitários e preservando a 

integridade do material transportado. 

 

 

4.4.2 Processamento das amostras e análise dos polimorfismos 
 

 

No Laboratório de Farmacologia do Departamento de Ciências Biológicas 

da FOB-USP, foi realizada toda a parte laboratorial da presente pesquisa. 

A amostras de saliva congeladas foram transferidas para geladeira 24h 

antes do experimento. Para a extração de DNA a partir da saliva, foi utilizado o 

TaqMan® Sample-to-SNPTM Kit (número de catálogo 4403313, Applied 

Biosystems®, Estados Unidos) conforme orientações do fabricante. Em uma placa 
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de 96 poços, o volume de 2 µL da saliva foi colocado em contato com 20 µL da 

solução de lise celular do kit por 3 minutos em agitação, resultando na lise da 

membrana celular e nuclear e na exposição do material genético. Em seguida, foi 

adicionado o volume de 20 µL da solução estabilizadora para centrifugação por 30 

segundos a 21oC (2000 rpm). 

A quantificação e a verificação da qualidade do DNA extraído foram 

realizadas por meio de espectrofotômetro Nanodrop 1000 (Thermo Scientific®, 

Estados Unidos) o qual forneceu os dados de absorbância em 230, 260 e 280 

nanômetros após o carregamento de 2µL de amostra sem diluição. Este aparelho 

emite luz nos comprimentos de onda citados acima, e ao mesmo tempo detecta 

quanto dessa luz foi absorvida pela amostra. No caso do DNA, há a absorção da luz 

no comprimento de 260 nanômetros e o cálculo utilizado para a quantificação desse 

DNA é:  

[DNA] = Absorbância em 260 nanômetros x fator de diluição x 50 

(constante para o DNA). 

Em posse desses dados, o mesmo aparelho, indicou suficiente 

quantidade e qualidade do DNA usado no estudo. 

Para a discriminação dos genótipos dos genes CYP2C8 (transição C>T; 

rs1934951) e RBMS3 (transição A>G; rs17024608) foram utilizados ensaios 

produzidos e validados pela empresa Life Technologies®, com os respectivos 

números de catálogos: C_361409_1_ e C_32636889_10. 

Esses ensaios consistem na presença de quatro oligonucleotídeos sendo 

eles: o chamado primer Forward que vai da posição 5´ para a posição 3´ do DNA, o 

chamado primer Reverse que vai da posição 3´ para a posição 5´do DNA e as 

sondas que também vão da posição 5´ para a posição 3´ do DNA. 

Os primers Forward e Reverse flanqueiam a região do DNA a qual possui 

o polimorfismo e foi amplificada por meio da técnica de reação em cadeia da 

polimerase (PCR). As sondas anelaram exatamente na região do polimorfismo. A 

diferença é que uma delas possui as sequências de bases corretas e é marcada 

com o fluoróforo FAM. A outra sonda, marcada com o fluoróforo VIC, possui 

praticamente as mesmas sequências de bases, exceto uma a qual caracteriza o 

polimorfismo. Sendo assim, após o término do experimento obtivemos a 

amplificação somente de fragmentos de DNA marcados com a sonda FAM, o que 

assinalou que o sujeito era homozigoto normal para o determinado gene. 
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Alcançamos também a amplificação de fragmentos de DNA somente marcados com 

a sonda VIC que caracterizou o sujeito como homozigoto polimórfico. Por fim, houve 

a possibilidade da amplificação de fragmentos de DNA de ambas as sondas, o que 

indicou sujeito heterozigoto. 

Para a realização das reações de discriminação dos genótipos dos genes 

em estudo, além dos ensaios supracitados, foram utilizadas as amostras de DNA 

devidamente quantificadas e qualificadas e um reagente denominado TaqMan® 

GTXpressTM Master Mix (número de catálogo 4403311, Applied Biosystems®, 

Estados Unidos) o qual contém todos os reagentes necessários para a reação, 

dentre os quais, a taq polimerase, o cloreto de magnésio e as bases nitrogenadas. 

No quadro 5 é possível observar a composição da mistura de reagentes necessária 

para as reações de discriminação alélica. Vale destacar que todos os ensaios foram 

feitos em triplicata. 

 
REAGENTES QUANTIDADE EM µL 

PARA UMA REAÇÃO 
Amostra (10ng/µL) 2 µL 
TaqMan® 
GTXpressTM Master Mix 

5 µL 

Ensaio 0,5 µL 
Água ultra pura 2,5 µL 
Volume final 10 µL 

Quadro 5 – Composição de uma reação de discriminação alélica 

 

Após a confecção dos ensaios na placa de 384 poços (número de 

catálogo 4343370, Applied Biosystems®, Estados Unidos), essa mesma placa foi 

colocada no aparelho Viia 7 (Applied Biosystems®, Estados Unidos) e as seguintes 

condições de ciclagem foram utilizadas para a realização da PCR: temperatura 

inicial de 95oC por 10 minutos para a ativação da taq polimerase seguido de 45 

ciclos de 95oC por 15 segundo e 60oC por 1 minuto. 

 

 

4.5 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Durante o desenho do estudo, empregou-se o cálculo amostral, visando 

identificar a presença de polimorfismo genético (cujo valor de frequência do alelo 
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menor – MAF – foi 7% para os polimorfismos investigados – tabela 2) nos pacientes 

com OMAB. Para tanto, os critérios estabelecidos foram: 

• Proporção no grupo 1: 7%; 

• Proporção no grupo 2: 0%; 

• Nível de significância: 5%; 

• Poder do teste: 80%; 

• Teste de hipótese: monocaudal; 

• Tamanho da amostra calculado para cada grupo: 102 indivíduos. 

 
Tabela 2 – Frequência do alelo menor (MAF – Minor allele frequency) dos polimorfismos investigados 

GENE SNP MAF FENÓTIPO 
CYP2C8 rs1934951 30% (T) OMAB P=1.0e-6 

OR*=12.75 
RBMS3 rs17024608 7% (G) Indisponível 

*OR=Odds Ratio [Razão de Chances] 
FONTE: Base de dados online do Instituto Nacional de Naúde dos EUA – NIH – Disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/>. Acesso em: 7 jul 2016 – e na atual versão da base de dados Ensembl – 
Disponível em: <http://www.ensembl.org/index.html>. Acesso em: 7 jul 2016. 

 

As análises estatísticas foram realizadas por meio do programa 

computacional SigmaPlot versão 12.0 para Windows (São José, Califórnia, EUA). O 

teste qui-quadrado ou o teste exato de Fisher foi aplicado para verificar a associação 

entre as variáveis categóricas (OMAB e mutação genética, OMAB e gênero, OMAB 

e presença de comorbidades, prótese e implantes dentários). Considerou-se o nível 

de significância a 5%. 

Para comparação estatística dos resultados encontrados nos grupos foi 

realizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Para aqueles que não 

apresentaram distribuição normal, aplicou-se o teste Mann-Whitney; e teste T de 

Student, no caso de distribuição normal, ao nível de significância de 5%. 

O coeficiente de Spearman foi empregado para averiguar a correlação 

entre o estadiamento da doença e a idade, o tempo da terapia com bisfosfonato e a 

condição de saúde bucal (CPOD, índice de sangramento geral, índice de cálculo 

geral, índice de sondagem geral 4-5mm, índice de sondagem geral 6mm+, IP, IC, 

IOHS). O nível de significância estabelecido foi de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA CASUÍSTICA 

 

 

A amostra consistiu de 80 pacientes (tabela 3) com idade média de 

58,5±12,2 anos (mediana=57,5 anos). O gênero feminino representou a maioria dos 

casos (N=69), cujo diagnóstico oncológico foi o câncer de mama. Portanto, os onze 

casos de participantes restantes foram caracterizados por homens com câncer de 

próstata. O zoledronato foi o bisfosfonato mais prescrito (N=66; 82,5%), seguido pela 

associação de pamidronato e zoledronato (N=8; 10%). A terapia apenas com 

pamidronato foi encontrada em 6 casos. O tempo de administração desses 

medicamentos variou de 7 a 108 meses (24,7±22,2 meses). A comorbidade mais 

comumente encontrada foi a hipertensão arterial sistêmica (N=32; 80%), seguida por 

diabetes melito tipo II (N=10; 12,5%), tabagismo (N=6; 7,5%), prolapso de válvula 

mitral (N=1; 1,25%) e arritmia cardíaca (N=1; 1,25%). Por outro lado, 34 pacientes 

não relataram nenhuma comorbidade. Os exames radiográficos foram realizados por 

18 pacientes (4 do GE). No quadro 6, foram descritas as características gerais dos 

pacientes com OMAB cuja idade média foi 66,9±11,3 anos (mediana=69 anos), 

sendo o zoledronato o BF administrado para a maioria desse grupo (N=7) com 

tempo médio da terapia de 39,4±37,7 meses. A hipertensão arterial sistêmica foi a 

comorbidade mais frequente no GE, enquanto 3 casos de diabetes melito foram 

encontrados. A associação da OMAB com o gênero e a presença de comorbidades 

não alcançou significância estatística (tabela 4) assim como a comparação 

estatística da complicação óssea com o tempo de uso do bisfosfonato (P=0.225, 

teste de Mann-Whitney). Por outro lado, a idade (P=0.027, teste T) apresentou 

associação com a OMAB. 
Tabela 3 – Número de pacientes incluídos em cada grupo da pesquisa por instituição participante 

INSTITUIÇÃO GE  GC 
INCA 0 56 

HMK 5 15 

FOB-USP 4 0 

TOTAL 9 71 
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ESTÁGIO 
DA 

OMAB 

LOCAL 
DA 

OMAB 

IDADE 
(ANOS) 

GÊNERO BF* 

TEMPO 
DE 

TERAPIA 
(MESES) 

COMORBIDADE+ 
RBMS3 
(A>G) 

CYP2C8 
(C>T) 

1 Maxila 80 F ZOL 84 DM Sem 
mutação 

Sem 
mutação 

1 Mandíbula 62 M ZOL 14  Sem 
mutação 

Mutação 
(CT) 

1 Mandíbula 46 F ZOL 108 HAS, DM ¨ ¨ 
2 Mandíbula 54 F PAM 

+ ZOL 
10+12 
=22 

HAS Sem 
mutação 

Mutação 
(TT) 

2 Maxila 68 F ZOL 16 HAS Sem 
mutação 

Mutação 
(TT) 

2 Mandíbula 80 F ZOL 72 HAS Mutação 
(AG) 

Sem 
mutação 

2 Maxila 70 F ZOL 12 HAS, DM Sem 
mutação 

Mutação 
(CT) 

3 Maxila 69 F PAM 11 HAS Sem 
mutação 

Sem 
mutação 

3 Mandíbula 73 M ZOL 16 Arritimia cardíaca Sem 
mutação 

Sem 
mutação 

*ZOL=zoledronato, PAM=pamidronato. +DM=diabetes melito, HAS=hipertensão arterial sistêmica. ¨PCR não realizado. 

Quadro 6 – Caracterização geral dos pacientes com OMAB 

 
Tabela 4 – Número de pacientes em cada grupo da pesquisa por gênero e presença de comorbidade 

VARIÁVEL GC GE  
GÊNERO 
Gênero feminino 62 7 Teste exato de Fisher 

p=0.603 Gênero masculino 9 2 
 COMORBIDADES    
Comorbidades presentes 37 8 Teste exato de Fisher 

p=0.070 Comorbidades ausentes 33 1 
 

 

5.2 ALTERAÇÕES RADIOGRÁFICAS 

 

Apenas 4 pacientes com OMAB realizaram a radiografia panorâmica. As 

alterações radiográficas encontradas foram: espessamento do espaço do ligamento 

periodontal (N=1), espessamento do espaço perirradicular (N=3), velamento do seio 

maxilar (N=1), espessamento da cortical mandibular (N=2), espessamento da 

cortical do canal mandibular (N=2) e esclerose do osso medular (N=3). Dentre os 14 

exames radiográficos realizados por pacientes do GC, foram encontrados o 

espessamento da cortical mandibular (N=2) e a esclerose do osso medular (N=3). 

 

 



5 Resultados 
 

63 

5.3 CONDIÇÃO DE SAÚDE BUCAL 

 

O edentulismo total foi uma característica observada em 6 pacientes do 

GC e um do GE. Enquanto o uso de prótese dentária foi notado em 3 pacientes do 

GE (prótese parcial removível), 42 pacientes usavam prótese dentária no GC. Os 

índices de saúde bucal mostraram comprometimento da condição de saúde bucal 

em ambos os grupos (tabela 5). O índice CPOD se aproximou nos dois grupos, 

sendo a mediana 19 para o GE e 24 para o GC. A inflamação gengival moderada foi 

notada na maior parte dos grupos e juntamente com a inflamação severa 

ultrapassou 50% dos grupos. De fato, o sangramento gengival estava presente em 

100% do GE e em 58% do GC. A presença de cálculo dentário foi detectada em 

cerca de metade dos indivíduos nos dois grupos. Bolsa periodontal de 4 a 5 mm foi 

mensurada em cerca de 25% dos casos do GE e do GC. Porém, bolsa periodontal 

de 6 mm ou mais foi notada em 12,5% dos sujeitos do GE e 8% do GC. O IHOS 

revelou aproximadamente 25% dos indivíduos de ambos os grupos com higiene oral 

regular. Contudo, o impacto dos índices na OMAB não apresentou significância 

estatística. Os índices de saúde bucal de cada paciente com OMAB são mostrados 

na tabela 6. Houve uma forte correlação positiva entre o estadiamento clínico da 

OMAB e CPOD (rho=0.9189, p=0.001). Apenas um indivíduo com OMAB possuía 

história prévia de exodontia. 
 

Tabela 5 – Índices de condição de saúde dentária e periodontal por grupo 

(continua) 
ÍNDICES GC GE  

CPOD 
Mediana 24 19 Teste de Mann-

Whitney 
p=0.187 

25% 19 7 
75% 28 27,5 

 ÍNDICE GENGIVAL GERAL 
Gengiva sadia (0) 18 (28%) 0 

Teste de Mann-
Whitney 
p=0.083 

Leve inflamação (1) 13 (21%) 1 (14%) 
Inflamação moderada (2) 26 (41%) 5 (72%) 
Inflamação severa (3) 6 (10%) 1 (14%) 

Mediana 2 2 
25% 0 2 
75% 2 2 
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Tabela 5 – Índices de condição de saúde dentária e periodontal por grupo 
(conclusão) 

ÍNDICES GC GE  
ÍNDICE GERAL DE SANGRAMENTO 
Sangramento presente (1) 38 (58%) 8 (100%) 

Teste de Mann-
Whitney 
p=0.172 

Sangramento ausente (0) 27 (42%) 0 
Mediana 1 1 

25% 0 0,5 
75% 1 1 

 ÍNDICE GERAL DE CÁLCULO 
Cálculo presente (1) 31 (48%) 4 (50%) 

Teste de Mann-
Whitney 
p=0.225 

Cálculo ausente (0) 34 (52%) 4 (50%) 
Mediana 0 0 

25% 0 0 
75% 1 0,5 

 ÍNDICE GERAL DE BOLSA DE 4 A 5 mm 
Bolsa de 4 a 5 mm presente (1) 15 (23%) 2 (25%) 

Teste de Mann-
Whitney 
p=0.949 

Bolsa de 4 a 5 mm ausente (0) 50 (77%) 6 (75%) 
Mediana 0 0 

25% 0 0 
75% 0 0,5 

 ÍNDICE GERAL DE BOLSA DE 6 mm OU MAIS 
Bolsa de 6 mm ou mais presente (1) 5 (8%) 1 (12,5%) 

Teste de Mann-
Whitney 
p=0.677 

Bolsa de 6 mm ou mais ausente (0) 60 (92%) 7 (87,5%) 
Mediana 0 0 

25% 0 0 
75% 0 0 

 IOHS 
Higiene oral satisfatória (0-1) 44 (68%) 6 (75%) 

Teste de Mann-
Whitney 
p=0.576 

Higiene oral regular (1,1-2) 17 (26%) 2 (25%) 
Higiene oral deficiente (2,1-3) 3 (5%) 0 
Higiene oral péssima (>3) 1 (1%) 0 

Mediana 0,667 0,5 
25% 0,167 0,0833 
75% 1,333 1,083 

 
Tabela 6 – Condição de saúde bucal dos pacientes com OMAB 

ESTÁGIO 
OMAB 

HISTÓRIA 
PRÉVIA DE 
EXODONTIA 

CPOD IGS IGC 
IGB 

4-5mm 
IGB 
6+ 

IP IC IHOS 

1 NÃO 22 1 1 0 0 0,7 0,3 1,0 

1 NÃO 5 1 1 0 0 0,2 0,3 0,5 

1 NÃO 14 1 0 1 0 0,7 1,7 2,4 

2 NÃO 16 1 0 1 1 1,0 0,7 1,7 

2 NÃO 19 1 1 0 0 0,5 0,3 0,8 

2 NÃO 25 1 0 0 0 0,3 0,2 0,5 

2 NÃO 21 1 0 0 0 0,2 0 0,2 

3 NÃO 32 * * * * * * * 
3 SIM 30 1 1 0 0 0,7 0,7 1,4 

*Avaliações não realizadas pelo fato de o paciente ser edêntulo total. 
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5.4 AVALIAÇÃO GENÉTICA 

 

Não foi possível associar os polimorfismos genéticos à OMAB (tabela 7). 

No entanto, a mutação no gene CYP2C8 (transição C>T; rs1934951) estava 

presente em 50% dos indivíduos do GE e em 36% do GC. Em contrapartida, 

pequena parte de ambos os grupos apresentou mutação para o gene RBMS3 

(transição A>G; rs17024608). 

 

 

 
Tabela 7 – Frequência dos polimorfismos genéticos em cada grupo da pesquisa 

GENE GC GE  
RBMS3 (rs17024608) 

Sem mutação (AA) 54 (77%) 7 (87,5%) Teste exato de Fisher 
p=0.678 Heterozigoto (AG) 16 (23%) 1 (12,5%) 

 CYP2C8 (rs1939451) 
Sem mutação (CC) 45 (64%) 4 (50%) 

Teste do qui-quadrado 
p=0.442 

Heterozigoto (CT) 18 (26%) 2 (25%) 
Homozigoto (TT) 7 (10%) 2 (25%) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A presente pesquisa clínica avaliou o possível efeito da saúde bucal e de 

fatores genéticos previamente relatados na literatura sobre o risco de 

desenvolvimento de OMAB após a exposição ao pamidronato e/ou zoledronato em 

indivíduos com câncer. Postulou-se, assim, que a saúde bucal e polimorfismos 

genéticos desempenhem papel significante na ocorrência da OMAB em pacientes 

oncológicos. 

A ocorrência total da OMAB no presente estudo foi 11,2%. Se for 

considerado o gênero ou o diagnóstico oncológico, observa-se uma frequência de 

11,3% entre as mulheres ou para o câncer de mama e 22,2% entre os homens ou 

câncer de próstata. Esses dados estão de acordo com a incidência encontrada na 

literatura científica que varia entre 0,4% e 27,5% (tabela 8) (BOONYAPAKORN et 

al., 2008; HOFF et al., 2011; KAJIZONO et al., 2015; KOS, 2015; MANFREDI et al., 

2017; LOYSON et al., 2018). Vários fatores podem ter sido responsáveis por essa 

grande variabilidade nas taxas da OMAB, como diferenças no desenho do estudo 

(prospectivo versus retrospectivo), tempo de exposição aos BF e, mais importante, a 

heterogeneidade entre os pacientes incluídos nesses estudos no que se refere à 

presença de fatores de risco bem estabelecidos (procedimentos cirúrgicos 

odontológicos, infecções dentárias). Portanto, extrapolar esses achados para um 

cenário do mundo real, de modo a determinar ou prever o risco real da OMAB em 

um indivíduo exposto aos BF é bastante desafiador. No entanto, todos esses 

estudos demonstraram que os pacientes com mieloma múltiplo são mais propensos 

a desenvolver OMAB do que os pacientes com tumores sólidos, como câncer de 

mama ou próstata. Vale notar que a maioria, se não todos, os pacientes com 

mieloma múltiplo são tratados com esteroides, além de lenalidomida ou talidomida, 

como parte de seus regimes de indução (VALLET et al., 2018). Tanto a talidomida 

como a sua congênere, a lenalidomida, perturbam a angiogênese e a 

osteoclastogênese (VALLET et al., 2018). Tal fato pode explicar por que pacientes 

com mieloma múltiplo seriam mais suscetíveis ao desenvolvimento de OMAB do que 

outras populações de pacientes. 
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Tabela 8 – Estudos que avaliaram a incidência de OMAB em pacientes oncológicos 

(continua) 

ESTUDO N 
DIAGNÓSTICO 

ONCOLÓGICO (%) 
INCIDÊNCIA 

Bamias et al., 2005 252 Mieloma múltiplo (44%) 

Câncer de mama (27,7%) 

Câncer de próstata (18,2%) 

Outros (9,95%) 

Total: 6,7% 

Mieloma múltiplo: 9,9% 

Câncer de mama: 2,9% 

Câncer de próstata: 6,5% 

Outros: 4% 

Durie et al., 2005 1203 Mieloma múltiplo (75,1%) 
Câncer de mama (24,9%) 

Total: 12,6% 
Mieloma múltiplo: 12,8% 

Câncer de mama: 12% 

Dimopoulos et al., 2006 202 Mieloma múltiplo (100%) 7,4% 

Wang et al., 2007 442 Mieloma múltiplo (66,1%) 

Câncer de mama (18,3%) 

Câncer de próstata (15,6%) 

Total: 3,3% 

Mieloma múltiplo: 3,8% 

Câncer de mama: 2,5% 

Câncer de próstata: 2,9% 

Boonyapakorn et al., 2008 80 Mieloma múltiplo (73%) 

Câncer de mama (13%) 

Câncer de próstata (14%) 

Total: 27,5% 

Mieloma múltiplo: 17,2% 

Câncer de mama: 50% 

Câncer de próstata: 33,3% 

Walter et al., 2008 43 Câncer de próstata (100%) 18,6% 

Stumpe et al., 2009 638 Mieloma múltiplo (20,1%) 

Câncer de mama (37,7%) 

Câncer de próstata (12,4%) 

Outros (29,8%) 

Total: 0,9% 

Mieloma múltiplo: 2,3% 

Câncer de mama: 0,4% 

Câncer de próstata: 1,3% 

Vahtsevanos et al., 2009 1621 Mieloma múltiplo (33,3%) 

Câncer de mama (64,2%) 

Câncer de próstata (2,5%) 

Total: 5% 

Mieloma múltiplo: 8,5% 

Câncer de mama: 3,1% 

Câncer de próstata: 4,9% 

Scagliotti et al., 2012 395 Câncer de pulmão 18,6% 

Kajizono et al., 2015 155 Câncer de mama (38,1%) 

Câncer de próstata (7,1%) 
Outros (54,8%) 

Total: 8,4% 

Câncer de mama: 15,3% 
Câncer de próstata: 9,1% 

Kos, 2015 197 Mieloma múltiplo (56,8%) 

Câncer de mama (31,5%) 

Câncer de próstata (4,0%) 

Outros (7,7%) 

Total: 9,6% 

Mieloma múltiplo: 10,7% 

Câncer de mama: 9,7% 

Câncer de próstata: 12,5% 
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Tabela 8 – Estudos que avaliaram a incidência de OMAB em pacientes oncológicos 

(conclusão) 

ESTUDO N 
DIAGNÓSTICO 

ONCOLÓGICO (%) 
INCIDÊNCIA 

Manfredi et al., 2017 156 Câncer de mama (71,1%%) 

Câncer de próstata (10,9%) 

Outros (18%) 

Total: 10,9% 

Câncer de mama: 10,8% 

Câncer de próstata: 11,7% 

Loyson et al., 2018 299 Não informado 6,7% 

Presente estudo 80 Câncer de mama (86,2%%) 

Câncer de próstata (13,8%) 

Total: 11,2% 

Câncer de mama: 11,3% 

Câncer de próstata: 22,2% 

 

Não está claro se características demográficas estão associadas à OMAB 

(BAMIAS et al., 2005; BADROS et al., 2006; SAAD et al., 2012; KOS, 2015). Assim 

como Kos (2015), o presente estudo mostrou que a idade avançada foi associada ao 

risco de OMAB (p=0.027). O GE apresentou participantes com faixa etária 

significantemente mais alta (66,9±11,3 anos; mediana=69 anos) que o GC 

(57,4±11,9 anos; mediana=56 anos). Uma possível razão para tanto seria o 

arrefecimento dos processos regenerativos e de cura com o avançar da idade. Além 

disso, em pacientes idosos, complicações da cárie dentária e das doenças 

periodontais podem aumentar a necessidade de cirurgias dentárias e o uso de 

próteses dentárias, sendo ambos fatores de risco reconhecidos para OMAB (ELAD 

et al., 2008; AGHALOO et al., 2011; KOS, 2014). No entanto, a idade avançada dos 

pacientes com OMAB refletiu um curso mais longo da doença e, consequentemente, 

um tempo de exposição mais prolongado aos BF. Desse ponto de vista, não poderia 

ser considerado como um fator preditivo de risco por si só. Alternativamente, 

estudos maiores são necessários para apoiar o papel da idade no desenvolvimento 

da OMAB (THEN et al., 2012). 

A terapia com zoledronato foi a mais frequente neste estudo (N=66; 

82,5%). Esse BF nitrogenado é o de maior potência antirreabsortiva (ROGERS; 

WATTS; RUSSEL, 1997; FLEISCH, 1998). Além do mais, demonstrou-se sua 

capacidade de inibir a adesão de células endoteliais humanas de cordão umbilical 

promovida pela integrina γvβ3 (BEZZI et al., 2003) e reduzir a área dos vasos 

sanguíneos, ramificação e conectividade vascular em mandíbula de ratos (BORKE 

et al., 2015; GUEVARRA et al., 2015). O pamidronato, outro BF nitrogenado também 
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encontrado no regime terapêutico dos participantes desta pesquisa, já foi associado 

à redução do fluxo sanguíneo na tíbia e no fêmur em ratos (KAPITOLA; ZAK, 1998). 

Realmente, o tipo de BF no que se refere à sua potência é um reconhecido fator de 

risco para OMAB, assim como a duração da terapia com BF, da mesma forma, 

impacta a ocorrência dessa complicação (BADROS et al., 2007; RUGGIERO et al., 

2009; TUBIANA-HULIN, et al., 2009; HOFF et al., 2011; RUGGIERO et al., 2014; 

KAJIZONO et al., 2015; KOS, 2015). Kos (2015) mostrou que a terapia com 

zoledronato apresentou risco 5 vezes maior para OMAB comparada ao tratamento 

com pamidronato e ibandronato (p<0.001), como também a maior duração da 

terapia foi associada à OMAB (p=0.023). Tal situação é muito bem ilustrada pelo GE 

deste estudo que apresentou 7 dos 9 pacientes com OMAB (77,8%) em tratamento 

com zoledronato cuja média de duração foi 39,4±37,7 meses, sendo superior à do 

GC (22,8±19,0 meses). 

A associação de condições sistêmicas com a OMAB não é tão clara na 

literatura. Diabetes melito, anemia, tabagismo, uso de corticoides e câncer tiveram 

sua associação com OMAB investigada. Os estudos de Nisi et al. (2015) e Kajizono 

et al. (2015) corroboraram essas associações. Já Barasch et al. (2011) encontrou, 

em estudo de caso-controle, tais associações quando de análise bivariada 

(comparando caso e controle). Contudo, no modelo de análise multivariada apenas a 

anemia revelou associação independente (p=0.004, OR=5.2 [95%CI 1.7-15.8]). 

Outros trabalhos, por sua vez, refutam quaisquer dessas associações (SAAD etal., 

2012; MANFREDI et al., 2017). Na presente pesquisa clínica, apenas a diabetes 

melito estava presente no GE, abrangendo 3 dos 9 pacientes com OMAB (33,3%). 

Apesar de algumas evidências em humanos e em ratos sugerirem a associação da 

diabetes melito com o desenvolvimento da OMAB (MOLCHO et al., 2013; WATTERS 

et al., 2013; BERTI-COUTO et a., 2014; PEER; KHAMAISI, 2015), o atual nível de 

evidência é ainda prematuro e não indica uma relação de causa e efeito. 

Um amplo espectro de achados radiográficos é descrito em pacientes 

com OMAB. As características mais comumente relatadas são alterações do padrão 

trabecular ósseo (densificação óssea), espessamento da lâmina dura e regiões de 

osteosclerose envolvendo o osso alveolar ou osso basilar circundante (BEDOGNI et 

al., 2008; TREISTER, et al., 2009; ARCE et al., 2009; STOCKMANN et al., 2010; 

TREISTER; FRIEDLAND; WOO, 2010; FARIAS et al., 2013; BEDOGNI et al., 2012; 

RUGGIERO et al., 2014; HINGST; WEBER, 2018). No presente estudo, 
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encontraram-se espessamento da cortical mandibular e do canal mandibular (N=2), 

além de áreas de esclerose do osso medular (N=3) nos pacientes com OMAB. Tais 

alterações também foram observadas no GC, no entanto, com frequência bem 

menor. Tentativas de correlacionar alterações radiográficas com o estágio da OMAB 

foram feitas, o que poderia permitir a detecção precoce da OMAB (OLUTAYO et al., 

2010; ROCHA et al., 2012; FARIAS et al., 2013; BAGAN et al., 2015). Somente 

Bagan et al. (2015) encontraram correlação entre o maior grau de esclerose óssea 

com os estágios clínicos avançados da OMAB. Esse exame de imagem pode, 

contudo, subestimar a condição da doença, uma vez que a radiografia panorâmica 

pode não revelar alterações mais insipientes quando comparadas à tomografia 

computadorizada (BEDOGNI et al., 2014; GUO et al., 2016). Até o momento, os 

achados imaginológicos incluídos no sistema de estadiamento clínico da OMAB são 

inespecíficos (RUGGIERO et al., 2014). 

História de problemas odontológicos, tais como infecção ou extração 

dentárias, está associada à OMAB (BAMIAS et al., 2005; DURIE; KATZ, CROWLEY, 

2005; BADROS et al., 2006; DIMOPOULOS et al., 2006). Infecções orais, doença 

periodontal, tratamento endodôntico inadequado, trauma por prótese dentária e 

higiene oral deficiente são comorbidades já detectadas (BADROS et al., 2007; 

BAGAN et al., 2006; RUGGIERO et al., 2009; HELLSTEIN et al., 2011; HOFF et al., 

2011; RUGGIERO et al., 2014; KOS, 2015; NIIBE et al., 2015; MANFREDI et al., 

2017). A exposição óssea pode ocorrer também sobre o toro palatino ou mandibular 

(MARX; FORTIN; BROUMAND, 2005). Esses aspectos relativos ao ambiente bucal 

constituem, assim, fatores de risco locais para OMAB. No presente estudo, a 

avaliação da incidência de cárie dentária e doença periodontal expôs um 

comprometimento da condição de saúde bucal tanto nos pacientes com OMAB 

quanto naqueles sem essa condição, refletindo provavelmente a dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde pública no Brasil. Os pacientes com OMAB 

apresentaram mediana 19 para o índice CPOD, cujos valores na literatura científica 

variaram de 22 a 26. Das quatro pesquisas publicadas avaliando o índice CPOD em 

pacientes oncológicos com OMAB (CARMAGNOLA; CELESTINO; ABATI, 2008; 

KASTRITIS et al., 2017), apenas duas encontraram significância para essa 

associação (WATTERS et al., 2013; KOS, 2014). Krimmel et al. (2014) analisaram a 

influência da saúde oral no curso da OMAB, encontrando surgimento mais precoce 

da OMAB em indivíduos com CPOD acima de 20 dentes (p<0.001). De maneira 
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semelhante, valores maiores de CPOD possuíram forte correlação com os estágios 

mais avançados da OMAB no presente estudo (rho=0.9189, p=0.001). A inflamação 

gengival moderada e o cálculo dentário alcançaram, respectivamente, 72% e 50% 

dos indivíduos com OMAB na presente pesquisa. O sangramento gengival foi 

constatado em 100% nesse grupo, enquanto a bolsa periodontal de 4 a 5 mm e a de 

6mm ou mais foi notada, respectivamente, em 25% e 12,5% dos casos de OMAB. 

Esses achados estão alinhados com o IHOS que revelou aproximadamente 25% dos 

indivíduos desse grupo com higiene oral regular. Ao avaliar a condição periodontal 

através do IPC e IHOS, Kos (2014) verificou também uma higiene oral regular nos 

pacientes com OMAB. Porém, só encontrou associação significante entre OMAB e 

bolsa periodontal de 4 a 5 mm que estava presente em 65,7% dos casos de OMAB 

(p=0.036). Esse panorama revela a má condição de saúde bucal nessa população 

com câncer, o que pode resultar na OMAB. A infecção periodontal pode elevar em 

4,5 vezes (p=0.025) o risco de desenvolvimento de OMAB assim como cirurgias 

orais podem aumentar esse risco em até 40 vezes (p<0.001) (BADROS et al., 2006; 

KOS, 2015; MANFREDI et al., 2017). Por outro lado, a implementação da avaliação 

e tratamento odontológicos prévios ao início da terapia com BF pode reduzir em 7 a 

9 vezes o risco de OMAB (DIMOPOULOS et al., 2009; VANDONE et al., 2012; SIM 

et al., 2015; CATANIA et al., 2016; MÜCKE et al., 2016; MANFREDI et al., 2017; 

OWOSHO et al., 2018). Apesar de a literatura científica assinalar a importância dos 

fatores de risco locais, ainda há um déficit de estudos sobre a influência do biofilme 

dentário, cárie ou periodontite no desenvolvimento da OMAB. 

Dado o fato de que a OMAB ocorre em apenas uma pequena minoria de 

pacientes expostos aos BF, alguns estudos procuraram investigar o impacto de 

certos polimorfismos genéticos na ocorrência da OMAB. Três GWAS para 

identificação de polimorfismo genético como fator de risco revelaram associação da 

OMAB com os SNP rs1934951 no gene CYP2C8 (SARASQUETE et al., 2008), 

rs17024608 no gene RBMS3 (NICOLETTI et al., 2012) e, mais recentemente, 

rs7896005 e rs7894483SIRT1 no gene SIRT1 e rs3758392 no gene HERC4 (YANG 

et al., 2018). Todos esses genes estão relacionados ao metabolismo ósseo 

(BOURGUIGNON; XIA; WONG, 2009; SARASQUETE et al., 2009; NICOLETTI et 

al., 2012; LIU et al., 2017; ZAINABADI; LIU; GUARENTE, 2017). O presente estudo 

analisou dois genes candidatos CYP2C8 e RBMS3 em uma população de câncer. O 

polimorfismo do gene CYP2C8 (transição C>T; rs1934951) estava presente em 50% 
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dos indivíduos com OMAB e em 36% do GC. Diferentemente, 12% dos indivíduos 

com OMAB e 23% do GC apresentaram mutação para o gene RBMS3 (transição 

A>G; rs17024608). Contudo, não houve associação entre a OMAB e os 

polimorfismos genéticos. Outros cinco estudos de genes candidatos (tabela 9) 

tentaram replicar o GWAS espanhol (SARASQUETE et al., 2008) ao investigar a 

possível associação entre o SNP rs1934951 do gene CYP2C8 e OMAB (ENGLISH 

et al., 2010; KATZ et al., 2011; SUCH et al., 2011; BALLA et al., 2012; KASTRITIS et 

al., 2017). Apenas o estudo mais recente confirmou a significância dessa associação 

(KASTRITIS et al., 2017). Essa ausência de associação deveu-se às diferenças 

significantes entre esses estudos com relação ao tamanho da amostra, relação entre 

tamanho do grupo controle e grupo de estudo, etnia dos participantes, doença de 

base e tipo de BF. Nenhuma tentativa de reproduzir a associação de OMAB com o 

SNP rs17024608 no gene RBMS3 foi ainda publicada. 

 
Tabela 9 – Resumo dos estudos de replicação do gene candidato CYP2C8 

(continua) 

ANO ETNIA DOENÇA* BF+ 
CASO 

(N) 
CONTROLE 

(N) 
SNP 

VALOR 
DE 
P 

2010 80% Branca 

12% Afroamericana 

6% Hispânica 

2% Asiática 

CP ZOL 

(94%) 

PAM 

(1,2%) 

IBAN 

(1,2%) 

17 83 rs1934951 >0.47 

2011 68% Branca 

24% Afroamericana 

MM ZOL 

(25%) 
 

ZOL 

+PAM 

(67%) 
 

PAM 

(8%) 

12 66 rs1934951 

rs1934980 

0.63 

0.66 

* MM=mieloma múltiplo, OP=osteoporose, CM=câncer de mama, CP=câncer de próstata, CR=câncer de rim, CU=câncer de 

útero. +ZOL=zoledronato, PAM=pamidronato, IBAN=ibandronato. 
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Tabela 9 – Resumo dos estudos de replicação do gene candidato CYP2C8 

(conclusão) 

ANO ETNIA DOENÇA* BF+ 
CASO 

(N) 
CONTROLE 

(N) 
SNP 

VALOR 
DE 
P 

2011 100% Branca MM ZOL 42 37 

45 (sadio, 

sem 

exposição 
aos BF) 

rs1934951 0.13 

2012 100% Húngara OP 

MM 

CM 

CP 

CR 

CU 

ZOL 

(23) 

PAM 

(10) 

IBAN 

(17) 

ALE 

(6) 
RIS 

(3) 

CLO 

(3) 

11 

5 

21 

5 

2 

2 

224 (sadio, 

sem 

exposição 

aos BF) 

rs1934951 >0.5 

2017 100% Grega MM ZOL 36 104 rs1934951 0.05 
* MM=mieloma múltiplo, OP=osteoporose, CM=câncer de mama, CP=câncer de próstata, CR=câncer de rim, CU=câncer de 

útero. +ZOL=zoledronato, PAM=pamidronato, IBAN=ibandronato. 

 

Por fim, expõem-se as limitações do presente estudo. A principal limitação 

se refere ao número total de participantes da pesquisa, que prejudicou as análises 

pretendidas. Um enorme problema enfrentado foi a demora de 2 anos pela resposta 

da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) sobre o 

fomento da pesquisa, que foi negado ao final desse tempo. Vale destacar que, 

durante o desenho do projeto de pesquisa, teve-se o cuidado de se realizar o cálculo 

amostral e avaliar o fluxo e o quantitativo de pacientes com perfil para essa pesquisa 

junto às instituições participantes. Ainda procurou-se zelar por todas as questões 

éticas envolvidas em um projeto multicêntrico de análise genética como este, de 

modo que após 7 meses do início do doutorado, o projeto de pesquisa já tinha sido 

aprovado, sem pendências, no CEP das instituições nele envolvidas. Ao se tentar 

reajustar o projeto à nova realidade e também buscar outra forma financiamento 
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para o projeto, restou-se apenas 1,5 ano para o fim dos 4 anos de doutorado, tempo 

bastante limitado quando se trabalha com pesquisa clínica, em particular, na área de 

oncologia. Grande parte dos pacientes, que antes possuíam o perfil para serem 

incluídos na pesquisa quando da época da aprovação ética do projeto de pesquisa, 

já havia falecido quando do início efetivo da pesquisa. Outro limitante encontrado foi 

a necessidade de radiografia panorâmica dos maxilares. Esse exame não faz parte 

da rotina hospitalar e, portanto, os participantes da pesquisa precisavam se dirigir a 

um centro de imagens para a realização da mesma. Ao final, apenas 18 dos 80 

pacientes realizaram a referida radiografia (4 do GE e 14 do GC). Assim, não foi 

possível efetuar as análises nas imagens radiográficas estabelecidas no objetivo 

inicial do projeto. Há, ainda, de se esclarecer que na unidade do INCA em que se 

desenvolveu o presente projeto de pesquisa, não se encontrou registro em 

prontuário dos pacientes que apresentavam OMAB. Ao relatarem ao médico 

oncologista alguma situação que lembrasse a OMAB, esses pacientes eram 

encaminhados ao serviço de odontologia do INCA situado em outra unidade. Assim, 

não foi possível encontrar registro, nem mesmo resgatar pacientes do INCA que 

tivessem manifestado a OMAB. Diante do exposto, não é possível extrapolar os 

achados da presente pesquisa. É necessário aumentar o tamanho da amostra para 

que se alcancem conclusões capazes de ser generalizadas. Contudo, é possível, 

sim, vislumbrar alguns aspectos importantes do tema abordado com este estudo, 

ainda mais por tratar de uma condição relativamente infrequente e considerando o 

fato de que, dificilmente, esta pesquisa poderá ser reproduzida por outras 

instituições brasileiras. Portanto, são necessários novos estudos clínicos para 

preencher essas lacunas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há de se considerar, no presente estudo, a impossibilidade de resultados 

robustos associados aos objetivos em virtude do desequilíbrio entre GE e GC e do 

tamanho amostral abaixo do calculado. Portanto, o presente estudou apontou para a 

possível constatação de que a população oncológica usuária do serviço público 

brasileiro apresenta uma saúde bucal bastante precária. Tal situação deve ser 

encarada com bastante seriedade, visto que qualquer fonte de infecção, inclusive a 

bucal, pode trazer grandes danos a esse público em particular. A OMAB é apenas 

umas das complicações com gravidade. Nesse contexto, é possível afirmar a 

necessidade de se estabelecer um fluxo e um protocolo de avaliação e tratamento 

odontológicos previamente ao início da terapia antineoplásica, de forma a reduzir 

morbidade e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Observou-se, também, 

a escassez da caracterização da saúde bucal na população oncológica na literatura 

científica nacional e internacional. Além disso, o polimorfismo do gene CYP2C8 

(transição C>T; rs1934951) parece estar associado à OMAB em população 

oncológica no Brasil. 
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APÊNDICE A - FICHA DE COLETA DE DADOS CLÍNICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA ONCOLÓGICA: 
DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO_________________________________________________________________________ 
DATA DO DIAGNÓSTICO: _____/_____/_____ TEMPO APROXIMADO DA DOENÇA: _____________________________ 
MÉTODO DIAGNÓSTICO:  Autoexame    Método de imagem    Citologia    Biópsia 
LOCALIZAÇÃO DO TUMOR: __________________________  PRESENÇA DE METÁSTASE:  Não   Sim. 
Onde?____ 
ESTADIAMENTO: ___________________________________ 
TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO:  Cirurgia ____________________________________________________________ 

 QT:  neoadjuvante     adjuvante 
Protocolo: _______________________________________________________ 

 RXT – Tipo: 
_________________________________________________________ 

  Dose total: ______________ Localização: __________________________ 
 Outro: _____________________________________________________________ 

BISFOSFONATO EM USO:  Pamidronato  Zoledronato       DATA DE INÍCIO DA TERAPIA: _____/_____/_____ 
   Interrupção da terapia com bisfosfonato. Motivo: 
___________________________________ 

 Por quanto tempo? _________________________ 
HISTÓRIA PATOLÓGICA PREGRESSA: 
Está ou esteve sob tratamento médico 
recentemente? 

    Não          Sim Por quê?________________________________________________ 

Está tomando alguma medicação?     Não          Sim Qual?__________________________________________________ 
É alérgico(a)?     Não          Sim A  quê?_________________________________________________ 
Já esteve internado(a)?     Não          Sim Por quê?________________________________________________ 
Já desmaiou, perdeu a consciência ou 
teve convulsões? 

    Não          Sim  

Tem pressão alta?     Não          Sim  
Algum problema cardíaco?     Não          Sim Qual?__________________________________________________ 
Sofreu alguma cirurgia cardíaca?     Não          Sim  
Alguma história de anemia?     Não          Sim  
Sangramento é persistente ao se cortar?     Não          Sim  
É portador de alguma doença infecto-
contagiosa (ex.: hepatite, tuberculose...)? 

    Não          Sim Qual?__________________________________________________ 

Algum problema de rins?     Não          Sim Qual?__________________________________________________ 
É diabético?     Não          Sim Tipo 
Fuma ou já fumou?     Não          Sim 

 
Tipo__________ 

 <10 cigarros/dia 
 10-20 cigarros/dia 
 >20 cigarros/dia 

Tempo de uso: Desde quando parou? 

Ingere bebidas alcoólicas?     Não          Sim 
 
Tipo__________ 

 1-2x/semana 
 3x ou mais 

Tempo de uso: Desde quando parou? 

Instituição:  (  )INCA (  )HMK (  )FOB Sexo:  Masc    Fem 
 Profissão_______________ Data de Nascimento: _____/_____/_____ Idade_____ anos 
  

HISTÓRICO MÉDICO 
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 eventualmente 
 
 
HISTÓRIA DENTÁRIA: 
Já sofreu algum traumatismo na boca,dentes ou maxilares?     Não          Sim Há quanto tempo?_________________________ 
Algum hábito bucal?     Não          Sim Qual?___________________________________ 
Alimenta-se em horários regulares?     Não          Sim  
Ingere muito doce,açúcar e balas?     Não          Sim  

Quantas vezes por dia escova os dentes?    1x         2x         3x         4x ou mais 
Usa fio dental?     Não          Sim  1x         2x         3x         4x ou mais 
Usa alguma prótese dentária?     Não          Sim  Há quanto tempo?_________________________ 
Quando foi seu último tratamento dentário?_____/_____/_____ 

 
 

EXAME EXTRAORAL: 
0. Aparência extraoral normal 
1. Ulcerações, irritações, erosões, fissuras, edema (cabeça, pescoço, membros) 
2. Ulcerações, irritações, erosões, fissuras, edema (nariz, bochechas e queixo) 
3. Ulcerações, irritações, erosões, fissuras (comissuras) 
4. Anormalidades dos lábios superiores e inferiores 
5. Nódulos linfáticos enfartados (cabeça e pescoço) 
6. Outras alterações________________________________________________ 
 
QUEIXAS BUCAIS: 
Dor de dente por cárie      Não      Sim   –      Com abscesso      Sem abscesso 
Dor de dente por trauma      Não      Sim   –      Fratura de coroa 

e/ou raiz 
     Avulsão      Intrusão 

Alterações nos tecidos moles      Não      Sim 
Sinais e sintomas      Xerostomia      Disfagia      Odinofagia      Mucosite      Outros 

      Disgeusia      Ardência      Trismo      Sangramento 
 
 

CONDIÇÃO BUCAL:                                                                                                                      LOCALIZAÇÃO: 
0. Nenhuma condição anormal 
1. Neoplasia maligna (câncer bucal) 
2. Leucoplasia 
3. Líquen plano 
4. Ulceração 
5. Gengivite 
6. Candidíase 
7. Abscesso 
8. Mucosite 
9. Herpes simples 
10. Infecção bacteriana 
11. Sangramento espontâneo 
12. Hematomas 
13. Petéquias 
14. Vesículas 
15 Tórus 
 
 

  
  
  
  

  

 

 

EXAME CLÍNICO 

MUCOSA BUCAL 
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18              28 
17              27 
16              26 

15 (55)              25 (65) 
14 (54)              24 (64) 
13 (53)              23 (63) 
12 (52)              22 (62) 
11 (51)              21 (61) 
41 (81)              31 (71) 
42 (82)              32 (72) 
43 (83)              33 (73) 
44 (84)              34 (74) 
45 (85)              35 (75) 

46              36 
47              37 
48              38 

 
ÍNDICE GENGIVAL de Löe e Silness (1963): 
0. Gengiva sadia 
1. Leve inflamação: alteração na cor e textura 
2. Inflamação moderada: rubor, edema, brilhante e com 
sangramento sob estímulo 
3. Inflamação severa: rubor intenso, edema, tendência a 
sangramento espontâneo 

16               12               24 
 
  
 

44                32              36 

ÍNDICE PERIODONTAL COMUNITÁRIO: 
0. Saudável                             17/16     11     26/27 
1. Sangramento 
2. Cálculo 
3. Bolsa de 4 a 5 mm 
4. Bolsa de 6 mm ou mais 
X. Sextante excluído                         47/46      31    36/37 

ÍNDICE DE PLACA (IOHS de Greene e Vermillion-1964): 
 

0. Nenhuma placa observada 
1. Placa cobrindo menos de 1/3 da superfície dentária 
2. Placa cobrindo mais de 1/3 e menos de 2/3 da superfície 
dentária 
3. Placa cobrindo 2/3 da superfície dentária 
X. Dente índice e substituto inexistente 
9. Sem informação 
 

16 vestibular         11 vestibular         26 vestibular 
 
 
 

46 lingual           31 vestibular          36 lingual 

ÍNDICE DE CÁLCULO (IOHS de Greene e Vermillion- 1964): 
 

0. Nenhuma cálculo observada 
1. Cálculo cobrindo menos de 1/3 da superfície dentária 
2. Cálculo cobrindo mais de 1/3 e menos de 2/3 da superfície 
dentária 
3. Cálculo cobrindo 2/3 da superfície dentária 
X. Dente índice e substituto inexistente 
9. Sem informação 
 

16 vestibular         11 vestibular         26 vestibular 
 
 

46 lingual           31 vestibular          36 lingual 
 
 
 

CONDIÇÃO DENTAL 
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APÊNDICE B – TRABALHOS PUBLICADOS EM REVISTAS INDEXADAS 
DURANTE O PERÍODO DO DOUTORADO 
 
 
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 
QUALIS CAPES: B1; FATOR DE IMPACTO: 2.514 
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Revista ABO Nacional 
QUALIS CAPES: B4 
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Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 
QUALIS CAPES: A2; FATOR DE IMPACTO: 1.916 
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Revista Brasileira de Odontologia 
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do CEP do INCA 

 



Anexos 122 

 

 



Anexos 123 

 

 



Anexos 124 

 

 



Anexos 125 

 

 



Anexos 126 

 

 



Anexos 127 

 

 



Anexos 128 

 

 



Anexos 129 

 

 



Anexos 130 

 

 



Anexos 131 

 

 



Anexos 132 

 

 



Anexos 133 

 

 



Anexos 134 

 

 



Anexos 135 

 

 



Anexos 136 

 

 



Anexos 137 

 

 



Anexos 138 

 

 



Anexos 139 

 

 



Anexos 140 

 

 



Anexos 141 

ANEXO B – Parecer consubstanciado do CEP da FOB-USP 
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