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RESUMO 

 

 

Brozoski MA. Efeito de diferentes concentrações do alendronato 
sódico sobre a viabilidade e proliferação de diferentes tipos 
celulares em cultura [dissertação]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2011.  
 

 

Os bisfosfonatos têm sido indicados para o tratamento de doenças 

ósseas lít icas. Atualmente, seu emprego terapêutico aumentou e 

com ele os efeitos adversos, sendo um dos mais importante a 

indução da osteonecrose dos maxilares, uma complicação de dif íci l 

tratamento e solução. Até o presente, não se sabe ao certo qual o 

mecanismo de desenvolvimento da osteonecrose e nem qual deve 

ser o melhor tratamento estabelecido perante essa manifestação. 

Este trabalho teve como objetivo avalia r o efeito do alendronato 

sódico sobre a viabilidade e prol iferação de osteoblastos e 

f ibroblastos em cultura. Foram util izados osteoblastos-símile 

l inhagem OSTEO 1 e f ibroblastos de mucosa bucal humana 

linhagem FMM1. Após serem submetidos aos testes  de 

citotoxicidade com concentrações do alendronato sódico variando 

de 10 -2M a 10 -8M os f ibroblastos apresentaram diminuição 

signif icante de viabil idade celular apenas na concentração de     

10 -2M (p<0,01).  Os osteoblastos demonstraram viabilidade celular 

no grupo controle signif icantemente maior que todos os demais 

grupos; o grupo tratado com o alendronato na concentração de   

10 -4M apresentou viabilidade celular  semelhante a de todos os 

grupos, exceto o grupo de concentração 10 -2M e a viabilidade 

celular dos demais grupos foi semelhante  entre si (p<0,01). As 

concentrações de alendronato sódico superiores a 10 -5M 

impediram a proliferação dos osteoblastos. Foi  possível concluir 

que o alendronato sódico é citotóxico para células osteoblastos -

símile e f ibroblastos em cultura em função de sua concentração. 



 

 

Os f ibroblastos são menos sensíveis a concentrações maiores de 

alendronato sódico que os osteoblastos . 

Palavras-Chave: Osteonecrose, Alendronato, Maxila,  Mandíbula.  

  



 

 

ABSTRACT 

 
Brozoski MA. Effect of dif ferent concentrat ions of  alendronate on 
the viability and prol iferation of different cel l types [dissertat ion] 
São Paulo: Universidade de São Paulo,  Faculdade de Odontologia; 
2011. 
 
 

Bisphosphonates have been therapeutically used for the 

management of lytic bone diseases. Their use has been increased 

nowadays and besides that associated adverse effects have been 

amplif ied. Jaw osteonecrosis induced by this drug is perhaps the 

most important complicat ion because of the great morbidity and 

dif f iculty to deal with. Unti l now the physiopathology of 

osteonecrosis remains unclear and the treatment that should be 

established is uncertain. This study aimed to evaluate the effect of 

sodium alendronate a bisphosphonate used for the treatment of 

osteoporosis on the viability and proliferation of osteoblasts and 

f ibroblasts in culture. Osteoblast-simile from the lineage OSTEO1 

and a human oral mucosa f ibroblasts from the lineage FMM1 were 

used. After being subjected to tests with concentrat ions of sodic 

alendronate ranging from 10 -8M to 10 -2M fibroblasts showed a 

signif icant decrease in cell  viabi l ity at the concentrat ion of 10 -2M  

(p < 0.01). Osteoblasts showed that the cell viabil ity in the control 

group was signif icantly higher than all other groups, the group 

treated with alendronate at a concentration of 10 -4M had similar 

cell  viabil ity with all groups except the group of 10 -2M 

concentrat ion and the cell viabi l ity of other groups was similar 

between groups (p < 0.01). The concentrat ions of alendronate 

greater than 10 -5M prevented the prol iferation of osteoblasts. It  

was possible to conclude that alendronate is cytotoxic to 

osteoblast-símile cells and f ibroblasts in culture due to its 

concentrat ion. The f ibroblasts are less sensitive to higher 

concentrat ions of alendronate than osteoblasts.  

Keywords: Osteonecrosis, Alendronate,  Jaws. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os bisfosfonatos (BFs) vêm sendo util izados desde 1960, 

para o tratamento de metástases ósseas, câncer de pulmão, 

mieloma múltiplo,  doença de Paget, controle do metabolismo do 

cálcio entre outros (1, 2). Atualmente, seu emprego terapêutico 

tem aumentado principalmente para o tratamento e prevenção de 

osteoporose e osteopenia.  Estima-se que no período de maio de 

2003 a abril de 2004 foram realizadas aproximadamente 22 

milhões de prescrições de alendronato  sódico nos Estados Unidos 

da América (1). Os BFs são os fármacos mais prescritos para o 

tratamento da osteoporose no mundo (1). 

Sabe-se que os BFs atuam alterando o mecanismo de 

reabsorção e remodelação óssea, os quais são fundamentais para 

a manutenção da homeostasia do tecido ósseo (2).  

Com o aumento da util ização dos BFs e do tempo no qual os 

pacientes fazem uso desses medicamentos, ocorreram os 

primeiros relatos de complicações associadas ao seu uso sendo as 

mais comuns a mialgia e a esofagite  (3, 4). Em 2003, foi descrito o 

primeiro caso de osteonecrose em maxila relacionado ao uso de 

BFs (5). A osteonecrose dos maxilares associada ao uso dos BFs 

(ONMB) passou a representar  impacto signif icativo na qualidade de 

vida dos pacientes que ut il izam esse fármaco (5). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Histórico 

 

 

A primeira descrição da síntese e util ização de BFs foi 

realizada no setor industrial , na Alemanha, em 1865, uti l izado em 

indústrias, principalmente, como inibidor da corrosão ou como 

agente químico para produção têxt il ou de ferti l izantes. Apenas a 

partir dos anos 1960, é que os BFs foram desenvolvidos e 

util izados como fármaco para o tratamento de diversas doenças 

dos ossos e metabolismo do cálcio (2) 

De 1858 a 1906, com o desenvolvimento da indústria do 

fósforo para uso doméstico, com combustão pelo atrito em 

qualquer superfície (strike-anywhere), surgiram descrições de 

casos de osteonecrose maxilares nos trabalhadores dessas 

empresas. Esse período foi descrito como uma epidemia 

denominada de Phossy-Jaw . (2). Essa pode ser considerada como 

uma epidemia semelhante de ONMB (6). 

Em 1969, foi sintetizado o Etidronato, primeiro BF uti l izado 

para o tratamento de doenças em humanos (2).  

O Food and Drugs Administrat ion (FDA) americano aprova o 

uso de pamidronato para o tratamento de hipercalcêmica de 

malignidade em 1991. Em 1995, aprova o uso do pamidronato para 

o tratamento do mieloma múlt iplo. Em 2001 , o FDA aprova o uso 

do zoledronato (1). 

O primeiro relato de caso associando o uso de BF e o 

aparecimento de osteonecrose dos maxilares foi realizado por 

Marx em 2003, quando documentou 36 lesões ósseas em 

mandíbula e/ou maxila em pacientes que faziam uso de 

pamidronato ou zoledronato, citando a lesão como sendo um efeito 

adverso severo desconhecido (5).  
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A partir de então, diversos trabalhos foram publicados com 

relato de casos de ONMB. Em 2004, Ruggiero et al. apresentaram 

um trabalho com uma revisão de 63 casos de ONMB (7). 

Com o aumento dos casos de ONMB, em 2004, a Novart is 

Fabricante dos BFs alendronato (Fosamax®), pamidronato 

(Aredia®) e zoledronato (Zometa®) incluíram na bula dos 

medicamentos a possibil idade de ocorrência de ONMB (8). 

Em 2005, Migliorati et al . publicaram um protocolo para o 

tratamento dos pacientes portadores de ONMB, ressaltando a 

importância do conhecimento e tratamento da doença (9).  

 Em 2006, a American Dental Associat ion (ADA) publicou 

recomendações para o tratamento odontológico de pacientes 

recebendo BFs (1). A American Association of Oral Maxil lofacial 

Surgeons (AAOMS) em 2007, publicou trabalho reunindo diversos 

autores onde discutem a ONMB, esse trabalho foi atualizado em 

2009 (10, 11). 

Em 2008, Grant et al. publicam revisão de 115 casos de 

pacientes em uso de BFs submetidos a implantes dentários  (12).  
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2.2 Conceitos 

 

 

A ONMB foi definida pela AAOMS, em 2007, como uma área 

de exposição óssea na maxila ou mandíbula que não se repara em 

oito semanas acometendo pacientes que estejam recebendo ou 

que receberam BF sistemicamente e não receberam radioterapia 

na maxila ou mandíbula (10).  
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2.3 Uso terapêutico dos bisfosfonatos 

 

 

Os BFs são indicados principalmente para o tratamento de 

osteopenia, osteoporose, doença de Paget, metástases ósseas, 

hipercalcêmia de doenças malignas, mieloma múltiplo, câncer de 

mama, câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer renal,  

osteogênese imperfeita , controle do metabolismo do cálcio  (7, 10, 

12-18).   

A Sociedade Americana de Oncologia considera que os BFs 

devem ser o tratamento de escolha para hipercalcêmia, moderada 

a severa associada à malignidade e lesões osteolít icas 

metastáticas associadas a câncer de mama e mieloma múltiplo em 

conjunto com agentes quimioterápicos antineoplásicos (3, 19)  

Os BFs também são indicados para o tratamento de lesões 

lít icas oriundas de qualquer tumor sólido  (7). 

 Em estudo realizado em 2003, por Cheng et al ., observaram 

as alterações citoquímicas e estruturais nos osteoclastos de lesões 

centrais de células gigantes tra tadas com BFs. Encontraram 

apoptoses das células osteoclást icas nos casos tratados com 

pamidronato, e mudanças ultraestruturais no citoplasma e núcleo 

dessas células. Consideraram que os BFs podem ser úteis como 

adjuvante contra os efeitos da reabsorção óssea nas lesões 

centrais de células gigantes (20). 

Embora os BFs não aumentem a sobrevida das pessoas com 

câncer, proporcionam impacto signif icativo na qualidade de vida 

dos pacientes com a doença em estado avançado quando ocorre 

envolvimento o sistema esquelét ico (10). 

King e Umland, em 2008, descreveram as indicações e dose 

dos principais BFs util izados nos Estados Unidos. Os mais 

util izados eram os compostos nitrogenados, como a lendronato, 

risedronato, ibandronato, pamidronato, zoledronato. Com relação a 
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potência das drogas, referiram que o zoledronato é 10.000 vezes 

mais potente que o Alendronato  (17). 
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2.4 Mecanismo de ação dos bisfosfonatos 

 

Os BFs são análogos não metabolizáve is dos pirofosfatos 

inorgânicos uti l izados na indústria em creme dentais para inibição 

da formação de cálculo por meio da inibição da precipitação do 

cálcio (2, 7).  

Ao contrário dos pirofosfatos, os BFs apresentam uma cadeia 

de carbono ao invés de uma molécula de oxigênio. A estrutura P -

C-P, permite que ocorra uma l igação com os cristais de 

hidroxiapatita com alta af inidade, e a presença de nitrogênio em 

um dos lados dessa cadeia aumenta ainda mais o potencial 

farmacológico da droga (7) 

 A meia vida dos BFs é de aproximadamente 10 anos, e o seu 

uso prolongado resulta em um acúmulo substancial da droga no 

esqueleto (21).   

A estrutura química, P-C-P permite um grande número de 

possibil idade de variações, tanto modif icando as duas cadeias 

laterais no carbono, quanto adicionando um grupo éster ao fosfato. 

Cada BF apresenta sua própria característ ica química, f isioquímica 

e biológica, o que implica que não é possível extrapolar os 

resultados de um composto para os outros com relação ao seu 

mecanismo de ação (2) (Figura 2.1). 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 –  Est rutura  química dos BFs comparados aos p i ro fosfatos .  
Adaptado de Fle isch,  H.  (1998) .  "Bisphosphonates:  
mechanisms of  act ion."  Endocr  Rev 19 (1) :  80-100 
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Há dois efeitos biológicos fundamentais dos BFs: inibição da 

calcif icação, quando administrado em altas doses, e inibição da 

reabsorção óssea (2). Eles atuam por meio de dois mecanismos de 

ação relacionados com atividade antiosteoclástica e 

antiangiogênica (22). 

Os BFs alteram o mecanismo do tecido ósseo em vários 

níveis, inibindo a reabsorção óssea e diminu indo o turnover  ósseo.  

Em nível celular, os BFs atuam sob os osteoblastos podendo inibir 

sua função pela diminuição de recrutamento de osteoclastos, de 

sua viabilidade ou da sua at ividade óssea.  Do ponto de vista 

molecular, postula-se que os BFs possam modular a função dos 

osteoclastos reagindo com um receptor de superf í cie ou com uma 

enzima intracelular (7) (Figura 2.2). 

 

 

 

 

 

Com relação a  atividade de antir reabsorção, um dos fatores 

mais importantes do efeito dos BFs está na inibição da atividade 

osteoclástica, sendo que esta função demonstra uma das suas 

mais importantes aplicações clínicas, no tratamento da 

osteoporose e do câncer no sistema esquelético (2).  

A diminuição do processo de reabsorção óssea pelos BFs é 

explicada considerando-se que os metabólitos dos compostos não 

Figura 2.2  –  Efe i to  ind i re to dos BFs sobre os osteoc lastos,  mediado  
por  osteoblastos.  Adaptado de Fle isch,  H.  (1998).  
"Bisphosphonates:  mechanisms of  act ion."  Endocr  Rev  
19(1) :  80 -100.  
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nitrogenados são tóxicos aos osteoclastos levando -os à morte. Já 

os compostos nitrogenados por sua vez, inibem a diferenciação 

dos osteoclastos e estimulam os osteoblastos a produzirem fator 

de inibição dos osteoclastos, com isso ocorre diminuição na 

reabsorção óssea. Como o processo de turnover  ósseo está 

baseado nos processos de reabsorção e deposição, a remodelação 

óssea f ica comprometida, contudo o osso continua a mineral izar e 

pode f icar frágil,  quebradiço e menos elástico. Os autores 

descrevem ainda que os BFs apresentem atividade antiangiogênica 

e antitumoral (21).  
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2.5 Etiopatogenia 

 

 

O mecanismo exato do desenvolvimento de ONMB não é 

conhecido. A hipótese mais aceita está baseada na supressão do 

turnover  ósseo, associada às condições únicas que envolvem o s 

ossos da maxila e mandíbula. Essas condições incluem o fato que 

os ossos estão separados da cavidade bucal por uma mucosa f ina 

e delgada, sendo que essa barreira pode facilmente ser rompida 

por atividades f isiológicas como a mastigação (21). 

O turnover  ósseo na maxila e mandíbula, especialmente na 

região da crista alveolar foi descrito como sendo maior do que  em 

outras partes do esqueleto (23).  

A boca é colonizada por um grande número de  bactérias e os 

ossos maxilares frequentemente apresentam-se envolvidos em 

processos sépticos de origem periodontal ou pulpar (10).    

A biodisponibi l idade dos BFs orais foi descrita entre 1% e 

10%. Vinte a 80% do medicamento absorvido é rapidamente ligado 

aos ossos, em porcentagens maiores em locais onde está 

ocorrendo formação óssea (24), e porcentagens maiores ainda em 

locais de reabsorção óssea (25).  

Quando ocorre um acúmulo de BF capaz de diminuir turnover  

ósseo a reparação por trauma induzido ou f isiológico não ocorre 

adequadamente, levando a formação de uma área com osso 

necrót ico exposta ao meio oral (21).   

São necessárias aproximadamente seis meses recebendo 1 

dose mensal, ou seja, seis doses, de BF endovenoso para que o 

paciente apresente risco de desenvolver ONMB, enquanto que 

para os BFs administrados por via oral, como alendronato  sódico 

(Fosamax®) são necessários três anos recebendo 1 dose semanal , 

ou seja, cento e cinqüenta e seis doses. Essa diferença, segundo 

os autores, ocorre devido à baixa solubilidade l ipídica dos BFs 

administrados por via oral, fazendo com que ocorra uma absorção 
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intest inal de apenas 0,63% da droga. Os BFs orais se acumulam 

lentamente nos ossos, e a exposição clínica do osso necrót ico não 

acontece antes de três anos de administração do medicamento, 

tendo sua incidência e severidade aumentadas com cada ano 

adicional de uso (15, 26) (Figura 2.3). 

 

 

    

 

 

 

A atividade antiangiogênica foi observada nos compostos 

nitrogenados e diminui o nível do fator de crescimento endotelial,  

diminuindo assim, a vascularização óssea, o que contribuiu para a 

ONMB (27).     

O uso concomitante de outros medicamentos , como 

cort icosteróides e quimioterápicos , podem potencializar o risco de 

ONMB (12). O tempo de uso dos BFs, uso concomitante com 

estrógeno e idade superior a 65 anos também potencial izam o 

risco de ONMB (1). Abud– Id et al ., em 2008, em um estudo 

retrospectivo multicêntrico, determinaram que dos 78 pacientes 

estudados em 17 centros; a maioria dos pacientes fazia uso de BF 

por via endovenosa, para o tra tamento de doença maligna, há mais 

Figura 2.3 –  I lustração esquemát ica acúmulo BF no osso.  Adaptado de 
Marx, R. E. (2006) . Oral & Intravenous Bisphosphonate -
Induced Osteonecros is of  the Jaws: History, Et io logy,  
Prevention,  and Treatment,  Quintessence Publ ish ing  
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de um ano, e já t inham recebido tratamento prévio com 

quimioterapia ou esteróides (14). 

A ONMB resulta de uma complexa interl igação do 

metabolismo ósseo, onde um trauma local aumenta a demanda por 

reparação óssea, associado à infecção e hipovascularização (13).   
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2.6 Diagnóstico e características clínicas 

 

 

O diagnóstico de ONMB é baseado na história e exame 

clínico do paciente. Pacientes podem apresentar exposição óssea 

necrót ica, variando de poucos milímetros  a áreas maiores, e 

permanecer assintomáticos por semanas, meses ou anos, porém 

60% dos casos referem dor. A lesão frequentemente se torna 

sintomática quando ocorre inf lamação ou infecção dos tecidos 

adjacentes (28).   

Os primeiros sinais e sintomas descritos são: dor profunda 

no osso e mobil idade dental sem relação com doenças 

periodontais, traumas dentais ou outras doenças, aument o de 

volume, eritema, ulceração e f ístula sinusal (15).    

A ONMB apresenta maior incidência na mandíbula em 

comparação com a maxila em uma proporção de 2:1, e em áreas 

com mucosa menos espessa, como proeminências ósseas, tórus e 

linha mil ióidea. A quantidade de osso exposto  varia, podendo ser 

pequena ou grande, começando com uma exposição pontual que 

pode permanecer assim ou progredir para uma exposição maior 

(15, 21, 29, 30).   

Radiograf ias convencionais, bidimensionais, podem não 

revelar estágios iniciais de ONMB, demonstrando apenas 

alterações quando 30% a 50 % do osso já estiver desmineral izado 

(21). Radiograf icamente é possível observar um espessamento da 

lâmina dura, e aumento do ligamento periodontal no osso alveolar 

no ponto de inicio da ONMB (15).    

Em um estudo retrospectivo em 2005, Migl iorat i  et al; 

descreveram uma revisão de dezoito casos de ONMB de pacientes 

que faziam o uso de pamidronato, ácido zoledronico ou 

alendronato. Apenas dois pacientes desenvolveram a doença 

espontaneamente, o restante estava associado à extração 

dentária, infecção ou trauma (13).  
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É importante distinguir e ressaltar que a ONMB por 

medicamentos administrados por via oral parece ser menos 

frequente, menos severa e responde melhor ao tratamento com 

suspensão da droga e debridamento cirúrgico (12, 21). Os 

pacientes que recebem a droga por via oral necessitam de um 

tempo maior de uso do medicamento para apresentarem exposição 

óssea, geralmente a área de exposição óssea é menor, os 

sintomas menos severos e existe chance de melhora dos sintomas 

fazendo um intervalo no uso do medicamento (16).  

A sintomatologia dolorosa apresentada na ONMB pode 

mimetizar com aquela relacionada à osteíte alveolar, sinusite, 

gengivite/periodontite, cárie, lesões periapicais e distúrbios da 

articulação temporomandibular (21).    

O quadro imaginológico pode ser confundido com 

osteomielite, osteorradionecrose, tumores ósseos e sequestros 

ósseos (29).  
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2.7 Tratamento 

 

Em estudo realizado em 2008, Sedghizadeh et al 

encontraram de dois a quinze microorganismos diferentes no 

biof ilme que envolve o osso necrótico nas ONMB. As bactérias 

identif icadas em todas as amostras ósseas eram gram positivas e 

gram negativas, aeróbios, anaeróbios, e anaeróbios facultat ivos. 

Além da presença fúngica da espécie Cândida (22). 

Os microorganismos mais frequentes encontrados nos ossos 

expostos são das espécies: Actinomyces, Viel lonella, Eikenella e 

Moraxella , Fusobacterium, Bacil lus, Staphylococcus, 

Streptococcus, Selenoma. Todos estes microorganismos são 

sensíveis à penici l ina, sendo essa a droga de escolha para o 

tratamento dos quadros infeccioso provocados pela doença (15, 

22, 28).  

 O principal objet ivo do tratamento para os pacientes que 

apresentam risco, ou que já desenvolveram a ONMB, é preservar a 

qualidade de vida do paciente, controlando a dor, quadros de 

infecção e prevenindo o desenvolvimento de novas áreas de 

necrose. A literatura relata que o tratamento a ser inst ituído varia 

de acordo com o estágio da lesão e com o tipo e via de 

administração do medicamento (21). 

A incidência de ONMB nos pacientes que recebem a dose por 

via oral para o tratamento, principalmente de osteopenia e 

osteoporose, é de 0,7: 100.000, pacientes por ano (1, 11). 

O risco está associado ao acúmulo de doses por anos de 

tratamento. Os pacientes devem receber avaliação odontológica 

cuidadosa incluindo exames radiográf icos e orientação quanto à 

possibil idade de desenvolvimento de ONMB. Quando houver 

necessidade de algum procedimento cirúrgico,  os pacientes devem 

assinar termo de ciência de riscos concordando com o tratamento 

(1, 21).  
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A ênfase para o tratamento dos pacientes recebendo BFs 

endovenoso é minimizar o risco de ONMB, restringindo a 

necessidade de procedimentos cirúrgicos.  Para isso é necessário 

que o paciente seja muito bem orientado quanto aos cuidados 

necessários com sua saúde bucal e quanto aos métodos de 

higienização. Preferencialmente, antes do inicio do tratamento, o 

paciente deve ser avaliado por um cirurgião-dentista quando todos 

os dentes devem receber avaliação clínica e radiográf ica, e o 

tratamento odontológico restaurador, endodôntico e cirúrgico  

devem ser realizados (1, 11, 21). 

Ruggiero et al apresentam uma definição de estágio, 

apresentação clínica e tratamento proposto descritos na tabela 1  

(21). 

A oxigenioterapia em câmera hiperbárica uti l izada em 

conjunto com procedimento cirúrgico realizado seis meses após 

descontinuidade no uso do BF demonstrou completa resolução da 

ONMB (31).  

Lee, David, Nishime, em 2007, descrevem 2 casos de ONMB 

tratados com plasma rico em plaquetas (PRP), sendo que um deles 

foi combinado o uso de PRP e oxigenioterapia em câmara 

hiperbárica, apresentando sucesso nos dois casos  (32). 

Técnicas atraumáticas são recomendadas para a realizaç ão 

de procedimentos cirúrgicos em pacientes em uso do BFs. Regev, 

Lustmann, Nasheg  (2008) descreveram técnica de exodontia 

atraumática por meio de extrusão dentária com elásticos 

ortodônticos em pacientes em uso de BF (33). 

Marx et al.  (2005) referiram que devido à diferença no 

mecanismo da doença da osteoradionecrose e da ONMB, a  

oxigenioterapia em câmara hiperbárica não apresenta a mesma 

eficácia no tratamento da ONMB (30). 

Vescovi et al ., em 2007, realizaram um estudo com o uso de 

laser de Nd: YAG para o tratamento de ONMB e concluíram que o 

uso do laser, associado ou não ao procedimento cirúrgico , 

apresentou melhores resultados clínicos (34). 
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A dor relatada por pacientes apresentando  ONMB pode ser 

controlada com o uso de laser de baixa potência. Em estudo de 

Romeo et al . (2011), doze pacientes apresentando quadro de 

ONMB foram submetidos a tratamento com laser de baixa potência 

(laser diodo duplo emitindo simultaneamente dois comprime ntos de 

onda λ= 650nm e λ=904 -910nm), seis pacientes apresentaram 

melhora signif icante da dor e apenas um paciente relatou piora dos 

sintomas. Essa piora foi atr ibuída a re -infecção da área necrót ica 

(35). 

 

Tabela 2.1 -  Estágios e conduta perante ONMB Adaptado de: Amer ican 
Associat ion of  Oral and Maxi l lofac ia l  Surgeons pos i t ion paper 
on b isphosphonate- re lated osteonecros is of  the jaws --2009 
update.‖  Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the 
American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 67(5 Suppl): 2-12 

 

 

Estágio e Conduta perante ONMB 

Estágio Apresentação clínica  Conduta 

Em risco Sem exposição óssea  Orientações ao paciente  

1 Exposição óssea 

assintomática com pequena 

inflamação de tecido mole  

Orientações ao paciente, 

bochechos com soluções 

ant ibacterianas, e 

acompanhamento cri terioso  

2 Osso exposto com dor,  

inflamação ou infecção de 

tecido mole adjacente  

Orientações ao paciente, 

bochechos com soluções 

ant ibacterianas, 

ant ibioticoterapia,  

desbridamento ósseo 

superficial,  acompanhamento 

criterioso   

3 Osso exposto com dor,  

inflamação ou infecção de 

tecido mole adjacente,  

podendo apresentar osteol ise 

estendendo-se até borda 

inferior da mandíbula ou 

fraturas patológicas e f ístulas 

extra-orais 

 

Orientações ao paciente, 

bochechos com soluções 

ant ibacterianas, cirurgias 

pal iativas e acompanhamento 

criterioso 
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O uso da bioestimulação com laser Nd: YAG foi avaliado em 

vinte e oito pacientes, associado ou não ao tratamento cirúrgico . 

Os autores observaram que os pacientes que receberam 

laserterapia durante acompanhamento de 4 a 7 meses 

apresentaram remissão completa da lesão ou melhora clínica 

signif icat iva (36).    

Acessos cirúrgicos uti l i zando laser Er:YAG apresentaram 

melhora do quadro de ONMB quando associado à bioestimulação 

com laser de baixa potência comparado com terapias 

convencionais (acesso cirúrgico tradicional ou apenas 

antibiot icoterapia) (37).  

Pacientes submetidos a procedimentos que envolvam 

manipulação de osso medular ou periósteo devem ser avisados 

quanto ao risco de ONMB e, se possível, deve -se realizar o 

tratamento de um sextante ou dente por vez, e aguardar um 

período de dois meses antes de se realizar a abordagem de outro 

sextante ou elemento (1). Esse período de dois meses foi 

determinado cl inicamente por ser o período que os cirurgiões 

observaram ocorrer ONMB. Durante esse período, o paciente deve 

realizar higiene oral r igorosa e bochechos com clorexidine 0,12% 

duas vezes ao dia (1). 

Antibiot icoterapia prof ilática é recomendada para os 

pacientes que forem submetidos a procedimentos invasivos; sendo 

que o antibiót ico de escolha é a penici l ina, e para os alérgicos 

pode-se optar por uma combinação de quinolonas e metronidazol,  

ou eritromicina e metronidazol (30). Esses autores não 

recomendam o uso de clindamicina, devido ao fato de essa 

apresentar uma lacuna contra Actinomyces , Eikenella corrodens  e 

espécies similares, que são frequentemente encontradas nos 

ossos expostos.  

A ADA, em 2006, publicou uma tabela com drogas, doses e 

períodos de antibioticoterapia. Recomendaram que para pacientes 

não alérgicos à penici l ina deve-se fazer o uso de Amoxici l ina 500 

miligramas via oral três vezes ao dia durante quatorze dias e essa 
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pode ser associada ou não ao Metronidazol 250 miligramas via oral 

três vezes ao dia também por um período de quatorze dias. Já 

para alérgicos à penici l ina recomendam o uso de Clindami cina 300 

miligramas via oral três vezes ao dia durante quatorze dias ou 

Azitromicina 250 mil igramas via oral três vezes ao dia durante 10 

dias (1). 

Migliorati  et al . (2005) recomendaram o uso de amoxicil ina 

associada ou não à cl indamicina para o tratamento da ONMB (9). 

O tratamento cirúrgico por meio de debridamento, 

recobrimento por retalhos ou ressecções, devem ser evitados, e só 

util izados após insucesso com tratamentos conservadores, devido 

ao fato de que os procedimentos cirúrgicos podem aumentar a área 

exposta e piorar os sintomas do paciente. Como o osso exposto e 

necrót ico, quando não infectado, não apresenta sintomatologia 

dolorosa, pode-se optar por um tratamento preventivo de infecção, 

com o uso prolongado de penicil ina, e bochechos com clorexidina 

(30).  

Em um estudo prospectivo sobre a toxicidade tecidual dos 

BFs, Reid, Bolland e Grey, em 2007, discorreram a respeito do não 

fechamento epitelial das exposições ósseas intraorais secundárias 

ao uso dos BFs. Atribuem esse fato à toxicidade dos BFs sobre o 

tecido epitelial provocada pelas altas concentrações de BFs no 

tecido ósseo (38). 

Marx, Cillo e Ulloa (2007), descrevem o uso do teste CTX 

sérico ou ICTO –  telopeptídeo carboxiterminal do colágeno tipo I, 

marcador de reabsorção óssea que avalia a excreção de 

fragmentos específ icos produzidos pela hidról ise de colágeno t ipo 

I. Descrevem que os valores do teste podem ser util izados como 

parâmetro para se avaliar o risco de desenvolvimento de ONMB. 

Observaram que há uma relação exponencial direta entre o tempo 

de uso dos BFs e o tamanho da exposição óssea. Pacientes que 

apresentarem valores de CTX menores que  150 pg/ml, 

recomendam que se entre em contato com o médico que 

prescreveu o BF e estude-se a possibil idade de suspensão do 
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fármaco por um período de 4 a 6 meses, devendo após esse 

período, ser realizado novamente o teste. Caso o valor ainda 

esteja abaixo de 150pg/ml é recomendado que se estenda o 

período de suspensão do fármaco por um período de 6 a 9 meses. 

Caso os valores do CTX ainda não sejam superiores a 150pg/ml e 

caso não seja possível orientar o paciente quanto ao risco de 

desenvolvimento de ONMB, é recomendado que se busque uma 

forma de tratamento não invasiva  (16). 

A propriedade antisséptica do ozônio foi analisada por 

Deboni em 2009, util izando água ozonizada (4ppm) para irr igação 

de alvéolos após exodontias, obtendo redução de bactérias 

anaeróbias nos alvéolos e não demonstrando toxicidade nessa 

concentração, nem interferência negativa no processo de reparo 

(39). 

O uso do ozônio para o tratamento de ONMB foi descrito por  

Ripamonti et al . (2011), uti l izando o óleo ozonizado em áreas com 

ONMB menores do que 2,5cm. Os autores obtiveram sucesso nos 

10 casos tratados (40). 
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2.8 Implantes dentários em pacientes em uso de bisfosfonatos 

 

 

O efeito do uso dos BFs na osseointegração de implantes 

dentais ainda não foi claramente estabelecido (7). Há limitadas 

informações sobre como o uso crônico via oral por longo período 

de BFs pode atuar na reparação tecidual, em particular, da terapia 

implanto-suportada (41). 

Segundo Jeffcoat (2006), a decisão de qualquer tratamento 

médico ou odontológico de pacientes que usam BFs orais para 

tratamento de osteoporose ou osteopenia envolve uma balança de 

riscos e benefícios. O autor não contra -indicou a instalação de 

implantes dentários nesses pacientes após realizar estudo com 50 

indivíduos, que receberam 210 implantes, divididos em dois 

grupos: um que recebeu 70mg de alendronato por 1 a 4 anos, e 

outro placebo, sendo que nenhum paciente apresentou ONMB  

durante acompanhamento por 3 anos (42). 

Grant et al. (2008) realizaram estudo retrospectivo avaliando 

115 pacientes submetidos à cirurgia para colocação de 468 

implantes dentários que estavam recebendo BFs por via oral, e 

relataram que nenhum apresentou ONMB. Segundo os autores, o 

protocolo para tratamento odontológico de pacientes que recebem 

BFs endovenoso deve ser diferente daqueles que fazem uso via 

oral, não parecendo que este uso interf ira no sucesso dos 

implantes. Segundo os autores, não há indícios que a colocação 

de implantes, extrações ou outro tratamento cirúrgico devem ser 

rotineiramente evitados nos pacientes que fazem uso de BFs via 

oral (12). 

Bell e Bell , em 2008, realizaram estudo retrospectivo com 42 

pacientes que realizaram implante dentário com o uso 

concomitante de BFs por via oral por um período de 6 meses a 11 

anos. Relataram um índice de sucesso de 95%, similar ao de 96,5 

% descrito na literatura para mesmo cirurgião em pacientes sem 
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risco de desenvolvimento de ONMB. Concluíram que pacientes que 

recebem BFs por via oral não apresentam risco maior de perda do 

implante que pacientes que não recebem este medicamento (43). 

Os efeitos a curto e longo prazo para osseointegração 

precisam ser estabelecidos para aqueles pacientes que recebem 

potentes BFs como pamidronato ou zoledronato. Os cirurgiões-

dentistas devem conscientizar-se para o potencial de fracasso de 

implantes, ou retardo na reparação, especialmente para pacientes 

que recebem BFs endovenosos para tratamento de doenças 

malignas (7). 

Marx et al.  (2005) contra indicaram a instalação de implantes 

em pacientes que fazem o uso de BFs ressaltando os riscos de não 

integração do implante e infecção.  (30). Em 2007, Marx et al.  

aludiram que a colocação de implantes pode ser realizada de 

maneira segura em pacientes que fazem o uso de BFs por via oral 

há menos de 3 anos (16). 

Fugazzotto et al.  (2007) realizaram tratamento odontológico 

com colocação de implantes osseointegrados em 61 pacientes 

submetidos à terapia oral com BFs por tempos variados. O 

seguimento de dois anos desses pacientes constatou que não 

houve caso de ONMB e todos os implantes foram avaliados como 

obtendo sucesso. Os autores lembraram que, embora eles não 

tenham tido indícios de que BFs orais é um fator contribuinte para 

o desenvolvimento de ONMB, não há duvidas que mais estudos 

sejam necessários (44). 

Javed e Almas, em 2010, enfatizaram que todo paciente que 

recebe tratamento com BFs e que esperam receber reabil itação 

oral com colocação de implantes osseointegrados devem ser 

informados sobre a possibil idade de desenvolver ONMB. Após 

revisão sistemática da literatura, os autores concluíram que 

implantes dentais podem osseointegrar e permanecer em função 

estável em tais pacientes (45).  
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Torres et al.  (2009) descreveram sucesso da reabili tação com 

implantes osseointegrados em um paciente portador de doença de 

Paget, que fazia uso de BF oral há 7 anos (46).  

Shirota et al . (2009) relataram um caso de ONMB em torno 

de um implante, região de molar superior, cuja paciente fez uso de 

pamidronato (dezessete doses) e ácido zoledrônico (nove doses) 

para tratamento de metástases ósseas após diagnóstico de câncer 

de mama. Como tratamento, os autores insti tuíram ressecção da 

lesão junto com o implante e  oxigenioterapia em câmara 

hiperbárica (47). 

Wang, Weber e McCauley, em 2007, reportaram um caso de 

ONMB em torno de implantes osseointegrados em um paciente que 

fazia uso há mais de 10 anos de BFs orais para tratamento de 

osteoporose. O caso obteve sucesso no tratamento da lesão com a 

realização de antibioticoterapia, anti-sépticos bucais e limpeza 

cirúrgica do osso necrót ico com enxerto ósseo e tetracicl ina  (41). 

Por meio de questionários direcionados a dentistas da regiã o 

sul da Austrál ia, Goss et al.  (2010) identif icaram 7 casos de ONMB 

associados ao insucesso de implantes osseointegrados, sendo que 

em três houve falha no processo de osseointegração e em quatro 

perda desta pelo uso oral dos BFs. Apenas um dos casos havia 

correlação também com uso de esteróide e presença de diabetes e 

nenhum caso de insucesso foi reportado pelo uso endovenoso dos 

BFs. Os autores julgaram que mesmo sendo um baixo risco, o 

insucesso na osseointegração de implantes, ou a perda desta, 

pode ocorrer quando terapias orais com BFs são iniciadas antes e 

após a implantação (48).  
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2.9 Estudos experimentais  

 

 

Os BFs vêm sendo estudados em trabalhos in vitro  buscando 

compreensão do mecanismo de ação sobre determinadas células.  

García - Moreno e colaboradores, em 1998, realizaram 

estudo sobre o efeito do alendronato em osteoblastos humanos e  

avaliaram o efeito direto do alendronato em concentrações 

variando de 10 -1 a 10 -12 mol/L quanto a viabil idade, proliferação 

celular, síntese de colágeno e capacidade de deposição mineral, 

em osteoblastos humanos normais. Concluíram que o alendronato 

em concentrações iguais ou superiores a 10 -4mol/L afetam a 

viabilidade dos osteoblastos, em concentrações iguais ou 

superiores a 10 -3mol/L não observaram nenhuma célula viável na 

cultura. Entre concentrações de 10 -5 a 10 -12 mol/L não 

apresentaram nenhum efeito sobre a capacidade prol i ferativa das 

células (49). 

O efeito dos BFs na prol iferação e maturação dos 

osteoblastos dist inta da ação inibitória  dos mesmos nos 

osteoclastos vem sendo tema de diversos estudos (50-52). 

A prol iferação celular e a maturação dos osteoblastos 

perante os BFs foi estudada por Im et al . (2004) (51). Os autores 

observaram que tanto o alendronato sódico quanto o risedronato 

tiveram o número de células aumentadas em relação ao controle, 

com picos na concentração 10 -8M. A concentração capaz de inibir 

o crescimento celular foi a de 10 -4M. 

O efeito de uma pasta de alendronato sódico em 

poliet i lenoglicol, em concentração 2gml -1 foi estudada por Moreira 

et at, em 2005, in vitro , em cultura de células endotel iais e in vivo  

no tecido subcutâneo de ratos. No estudo in vitro  a pasta de 

alendronato causou diminuição signif icante na viabilidade celular 

comparado ao controle. Nos testes in vivo  observaram necrose na 

área em contato com a pasta, presença de micro abscessos e 

intenso inf i ltrado inf lamatório. Concluíram que essa pasta de 



41 
 

alendronato apresenta alta citotoxicidade tanto in vitro  quanto in 

vivo  (53).  

O alendronato e o pamidronato em estudo realizado por Idris  

et al. (2008), inibiram o crescimento, causaram apoptose e inibiram 

a prenilação de proteínas de maneira dose dependente em 

concentrações acima de 20-100µM (54). 

Xiong e colaboradores, em 2009, descreveram o efeito direto 

do alendronato na prol iferação e diferenciação osteogênica de 

células semelhantes a osteoblastos MG-63. Observaram que o 

alendronato aumentou signif icantemente o número de células com 

relação ao controle, com efeitos maiores na concentração 10 -8M. 

Também observaram que a at ividade da fosfatase alcalina, e a 

expressão gênica da proteína morfogenética óssea tipo 2, 

colágeno t ipo I  e osteocalcina também aumentaram. O alendronato 

também estimulou a deposição de cálcio. Concluíram que  o 

alendronato além de inibir a reabsorção óssea pelos osteoclastos, 

também promove prol iferação e maturação de osteoblastos  (55). 

Fibroblastos do l igamento periodontal de humanos foram 

submetidos à análise de citotoxicidade com alendronato sódico.  

Testes de viabilidade e proliferação celular foram util izados com o 

alendronato sódico nas concentrações 10 -5M, 10 -6M, 10 -7M. Este 

estudo teve como conclusão que o alendronato sódico em contato 

direto com f ibroblastos do l igamento periodontal humano é 

citotóxico em concentrações maiores que 10 -6M (56) 

A inf luência dos BFs nitrogenados e não-nitrogenados em 

células endoteliais (HUVEC) f ibroblastos gengivais humano e 

células osteogênicas humanas foi observado por Walter et al . 

(2010). Observaram que os compostos nitrogenados pamidronato e 

ácido zoledrônico apresentaram impacto negativo maior nas 

linhagens celulares que o composto não nitrogenado clodronato.  

Os autores referem que ONMB pode ser um evento multifatorial 

com deficiências multicelulares (57). 

A redução da atividade celular de f ibroblastos gengivais e 

f ibroblastos do ligamento periodonta l humanos, em contato com 
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ácido zoledrônico nas concentrações de 30µM e 100  µM, foi 

observada, em 2010, por Agis et al . (58). O ácido zoledrônico 

diminuiu a viabil idade e prol iferação celular, além da síntese de 

proteína dos dois t ipos de f ibroblastos.  

Em estudo realizado por Tipton e colaboradores (2011), o 

alendronato e o pamidronato em contato com f ibroblastos 

gengivais humanos alteraram a produção do mediador 

osteoprogenitor (59). 

O ácido zoledrônico em baixas concentrações provocou 

apoptose e inibição do crescimento celular de f ibroblastos e 

células epitel iais em cultura no estudo realizado por Scheper M et 

al. (2009). Os autores consideraram esse achado como potencial 

mecanismo para o desenvolvimento de ONMB (60). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Avaliar comparativamente o efeito de diferentes 

concentrações do alendronato sódico sobre a viabil idade e 

prol iferação de osteoblastos e f ibroblastos em cultura, uti l izando a 

análise de at ividade mitocondrial celular .  
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4 METODOLOGIA 

 

 
Após aprovação pelo Comitê de Ética em pesquisa da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) 

(Parecer número 131/10 –  Anexo A), os experimentos foram 

realizados junto ao laboratório de Pesquisa Básica ―Edmir Matson‖  

do Departamento de Dentíst ica da FOUSP. 

 

 

4.1 Linhagem celular 

 

 

Foram uti l izadas duas l inhagens celulares, a saber: l inhagem 

OSTEO 1 que são células osteoblastos-símile originadas de 

periósteo de osso parietal de ratos recém-nascidos (61), e a 

linhagem FMM1 (62) de f ibroblastos de mucosa bucal humana, 

cedidas pelo laboratório de Pesquisa Básica ―Edmir Matson‖  do 

Departamento de Dentística da FOUSP.  

 

 

4.2 Cultivo celular  

 

 

Um tubo criogênico, armazenado em nitrogênio l íquido de 

cada uma das linhagens uti l izadas para o estudo, que estavam 

crioprotegidas em dimetilsulfóxido (DMSO –  Sigma Chemical, St 

Louis, MO, EUA) foi descongelado em banho Maria a 37ºC (Fanem, 

SP, Brasil) por 2 minutos. Para remover o DMSO, as células em 

suspensão foram transferidas para um tubo de centrifugação 

contendo 10 ml de Dulbecco`s Modif ied Eagle Médium (DMEM) 

(Sigma, St. Louis, MO, USA) suplementado com 10% de soro fetal 

bovino (Culti lab, Campinas, SP,Brasil). Em seguida, centrifugadas 
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a 300g durante 5 minutos, à temperatura ambiente  (Centrífuga 

Excelsa Baby I modelo 206 - Fanem, SP, Brasil) . Após a aspiração 

do sobrenadante, o precipitado de células, resultante da 

centrifugação, foi  ressuspendido em 1 ml de DMEM fresco. A 

suspensão das células foi transferida para um frasco de 25 cm 2 

contendo 5 ml de DMEM com 10% de soro fetal bovino e 1% de 

solução antibiótica-antimicótica (Sigma) e mantido em estufa a 

37ºC , em atmosfera úmida contendo 5% de CO 2 .  

Os procedimentos foram realizados em capela de fluxo 

laminar (VECO –  Campinas, SP, Brasil) , seguindo os protocolos 

para manutenção da esteri l idade dos materiais, suplementos e 

meios de cultura (63).  

A monitorização do crescimento celular foi realizada 

diariamente uti l izando-se microscópio invertido de fase e o meio de 

cultura trocado a cada 2 dias, de acordo com o metabolismo 

celular (Figura 4.1). 

 

 

 

 

Após ocuparem 70% da área cultivável do frasco, processo 

denominado subconfluência, as células foram subcultivadas. Para 

tal, o meio de cultura do frasco era transferido para um tubo de 

centrifugação e a monocamada celular lavada uma vez com 

solução tampão fosfato-salina, sem cálcio e magnésio (PBSA), pH 

7,2. A seguir,  as células foram separadas com 2 ml de solução de 

tripsina a 0,25% (Sigma) em PBSA, durante 3 minutos, a 

temperatura de 37ºC.  

Figura 4.1 –  Fotomicrografia células em subconfluência : a – Linhagem FMM1 – 
Aumento 10 vezes.  b – Linhagem OSTEO 1 em aumento 10 vezes. 

a b 
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Para a inativação da tripsina foi uti l izado o meio de cultura 

reservado anteriormente no tubo de centrifugação contendo soro 

fetal bovino. As células em suspensão com a tripsina inativada 

foram transferidas para um tubo e centrifugadas a 300g durante 5 

minutos, à temperatura ambiente.  

O sobrenadante foi removido e o precipitado de células 

ressuspendido em 1 ml de meio de cultura fresco.  

Para a perpetuação da linhagem celular, frações de  

suspensões de células foram subcultivadas em novos frascos, 

procedimento que deu origem a novas passagens da cultura. Para 

todo o experimento foram util izadas células entre a quinta e a 

décima passagem. 

 

 

4.3 Substância testada 

 

 

A substância ut i l izada para a realização do experimento foi o 

Alendronato sódico a 99% (Fórmula e Ação, São Paulo, SP, 

Brasil), apresentado peso molecular de 325,12 e fórmula química 

C4H12NNaO7P2 .3H2O (Figura 4.2). 

 

 
Figura 4.2 –  Estrutura química Alendronato Sódico 
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O alendronato sódico entrou em contato com as células em 

cultura na forma de solução com concentrações de 10 -2M a 10 -8M. 

A solução estoque de 10 -2M foi obtida pela di luição de 0,03g 

de alendronato sódico para cada 10 ml de meio de cultura DME M 

(ISO 7405, 1997(64)). Essa solução foi agitada em agitador 

mecânico tipo vortex e mantida em banho Maria a 37ºC por 15 

minutos. Após esse período essa solução foi f i lt rada  com f ilt ro 

Mill ipore de 0,22µm de diâmetro. Para obtenção das outras 

concentrações da solução de alendronato sódico , 1 ml da solução 

estoque (10 -2M) foi removida e colocada em um tubo de ensaio 

com mais 9ml de meio fresco, homogeneizada e assim foi obtida 

uma nova concentração de 10 -3M. Esse procedimento foi repetido a 

f im de se obter di luições correspondentes às concentrações de 10 -

4M, 10 -5M, 10 -6M, 10 -7M e 10 -8M. 

 

 

4.4 Grupos experimentais  

 

 

Os grupos experimentais foram divididos de acordo com a 

concentração de alendronato sódico, a saber: 

 

Grupo Controle –  não recebeu a droga 

Grupo 10 - 8 –  recebeu a droga em uma concentração de 10 -8M 

Grupo 10 - 7–  recebeu a droga em uma concentração de 10 -7M  

Grupo 10 - 6–  recebeu a droga em uma concentração de 10 -6M  

Grupo 10 - 5–  recebeu a droga em uma concentração de 10 -5M  

Grupo 10 - 4–  recebeu a droga em uma concentração de 10 -4M  

Grupo 10 - 3–  recebeu a droga em uma concentração de 10 -3M  

Grupo 10 - 2–  recebeu a droga em uma concentração de 10 -2M  

  



48 
 

4.5 Experimento 

 

 

Para a determinação do número de células existentes no 

frasco original os precipitados foram ressuspendidos em 1 ml de 

PBSA, e 0,1ml dessa suspensão celular dispensada em um tubo de 

ensaio, sendo adicionados 0,8ml de PBSA e 0,1ml de Azul de 

Trypan a 0,4%. Posteriormente, algumas gotas dessa mistura 

foram transferidas para uma câmara de Neubauer que, em seguida 

foi levada ao microscópio invert ido de fase para a realização da 

contagem do número de células. As célu las coradas em azul 

representaram as células mortas, enquanto que as células não 

coradas as viáveis.  

A suspensão celular restante (0,9ml) foi novamente 

centrifugada, o sobrenadante aspirado e o precipitado de células 

resultante da centrifugação ressuspendido em 1 ml de meio de 

cultura fresco. Dependendo do número de células ex istentes no 

frasco original foi  adicionado a essa suspensão uma determinada 

quantidade de DMEM, de modo que conseguimos obter 1000 

células em cada 100µl, conforme metodologia descrita por 

Freshney (2000) (63). Tal suspensão de células foi então 

plaqueada em placas de 96 poços distr ibuindo 1000 células para 

cada poço para o experimento de viabil idade celular e 500 células 

para cada poço em cada grupo experimental para o experimento de 

prol iferação celular. Para garantir homogeneidade na distr ibuição 

das células entre os poços foi ut i l izado um pipetador multicanal . O 

plaqueamento foi realizado distribuindo os grupos de maneira 

aleatória em 4 poços por vez na vert ical ou na horizontal , nunca 

realizando o plaqueamento de um grupo todo de uma única vez, 

conforme a f igura 4.3. 

Essas placas foram util izadas nos experimentos de 

viabilidade e proliferação celular     
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4.5.1 Viabilidade Celular  

 

 

Após o cultivo celular, as células foram semeadas em placas 

de 96 poços, na contagem de 1000 células por poço, em 100 μl de 

meio DME fresco, sendo realizadas 8 réplicas para cada grupo 

experimental testado, totalizando 64 poços. (Figura 4.4) 

Após o período de 24 horas, aguardado para aderência das 

células ao fundo dos poços, os meios de cultivo foram removidos e 

substituídos por 200µl dos meios de cultivo contendo as diversas 

concentrações de alendronato sódico  que foram adicionadas aos 

respectivos poços na placa de cultivo. Nos poços do grupo controle 

foram colocados 200µl de meio fresco. Os meios de cultivo 

contendo o alendronato sódico ou não (controle)  foram mantidos 

em contato com as células por 24 horas. A seguir para realização 

do teste de atividade mitocondrial (MTT) os  meios foram removidos 

dos poços que receberam 100 μl de meio de cultivo fresco e 10 μl 

de solução 12mM MTT (reagente A).  

Figura 4.3  - Fotografia ilustrando o plaqueamento com pipetador multicanal 
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Após um período de incubação de 4 horas, o reagente A foi 

removido e adicionado 100 μl de solução tampão glicina SDS-HCL 

(reagente B), homogeneizando cada poço com o auxíl io de uma 

pipeta para realização de mistura entre os componentes. Após 15 

minutos a placa foi colocada em espectrofotômetro para leitura da 

absorbância, com f ilt ro de 570 nm.  

Todos os experimentos foram repetidos pelo menos sete 

vezes.  

 

 

 

 

 

4.5.2 Proliferação Celular  

 

 

Em decorrência da evolução da pesquisa tornou-se 

interessante a complementação da análise de citotoxicidade com o 

teste de prol iferação celular. Como as respostas das duas 

Figura 4.4 – Esquema de plaqueamento em placa de 96 poços demonstrando 
distribuição dos grupos experimentais 
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l inhagens celulares (OSTEO1 e FMM1) não foram discrepantes 

optamos por uti l izar somente a  l inhagem OSTEO1. 

Observou-se o crescimento celular, em 4 períodos, de 

células tratadas com todas as concentrações do alendronato 

sódico estudado, a saber 10 -2M a 10 -8M na di luição de 10 vezes.  

Foi analisada a viabilidade celular que indiretamente 

forneceu o número de células viáveis no decorrer do tempo 

experimental de 72 horas. Os dados do teste de redução do MTT 

foram util izados para a construção de curvas de crescimento 

celular.  

Para se realizar estas curvas foram plaqueadas 4 placas de 

96 poços (500 células por poço) uma para cada tempo 

experimental de zero, 24, 48 e 72 horas. Em cada placa foram 

semeadas 8 réplicas de cada grupo experimental (8 grupos), 

totalizando 64 poços por placa.  

No tempo zero, ou seja, 24 horas após o contato das células 

com os meios contendo o alendronato sódico, a primeira placa de 

96 poços foi analisada pelo teste do MTT. As demais placas 

tiveram metade dos seus meios substituídos por meio fresco, com 

o objetivo de di luir de maneira gradativa os meios condicionados, 

mimetizando o que ocorre com a droga  in vivo . Vinte e quatro 

horas após, a placa de 24 horas foi submetida ao teste do MTT e 

as demais placas tiveram novamente metade dos seus meios 

substituídos por meio de cultura fresco. E assim por diante até a 

obtenção dos dados da placa de 72 horas.  

Os dados de densidade óptica (DO) foram uti l izados para a 

construção de curvas de crescimento para cada grupo 

experimental.  
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4.6 Análise estatística 

 

 

Os resultados tanto dos testes de citotoxicidade, 

transformados em porcentagem com relação ao controle, quanto 

das DOs das curvas de crescimento foram analisados pelo método 

ANOVA –  1 critério, complementado pelo teste de Tukey, com nível 

de signif icância  de 1% (p≤0,01). Foi uti l izado o programa 

estatíst ico BioEstat versão 5.0.  
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5 RESULTADOS 

5.1 Viabilidade Celular 

 

Os dados da atividade mitocondrial, determinados pela 

mensuração da DO pelo teste do MTT, foram transformados em 

porcentagem em relação à média de cada  grupo que foi 

considerado 100% (Apêndice A - Tabela 2).  

Os f ibroblastos da linhagem FMM1, após serem submetidos 

ao meio de cultivo contendo o alendronato sódico nas 

concentrações de 10 -2M a 10 -8M apresentaram diminuição 

estatist icamente signif icante  de viabil idade celular apenas na 

concentração de 10 -2M (p<0,01) (Gráfico 5.1).  

 

 

 

 

 

 

Os osteoblastos da linhagem OSTEO1 após serem 

submetidos ao meio contendo o alendronato sódico nas 

concentrações de 10 -2M a 10 -8M demonstraram viabilidade celular 

no grupo controle signif icantemente maior que a de todos os 
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Gráfico 5.1 - Viabilidade celular média da linhagem FMM1 em resposta a 

diferentes concentrações de alendronato sódico. * Resultado 
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representam o erro da média. 
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demais grupos. (Apêndice A –  Tabela 3) O grupo tratado com o 

alendronato na concentração de 10 -4M apresentou viabilidade 

celular semelhante a de todos os grupos, exceto ao do grupo de 

concentração 10 -2M. A viabil idade celular dos demais grupos foi 

semelhante entre si (p<0,01) (Gráfico 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar dos grupos com alendronato sódico mostrarem 

viabilidade celular signif icantemente menor que a do controle 

todas as culturas tratadas mantiveram viabil idade celular superior 

a 50%. Isso nos levou a verif icar se a porcentagem das células 

sobreviventes manteria ou não sua capacidade  prol iferativa, 

levando à realização do teste de proliferação celular.  
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5.2 Proliferação celular  

 

O gráf ico 3 ilustra as curvas de crescimento de células 

OSTEO1 dos diversos grupos experimentais nos tempos entre zero 

e 72 horas do experimento de proliferação celular. No período de 

72 horas observou-se crescimento signif icat ivo (p≤0,01) apenas 

nos grupos controle, 10 -8M, 10 -7M e 10 -6M. As concentrações 

maiores de alendronato impediram o crescimento celular, uma vez 

que não houve aumento signif icat ivo do número de células nestes 

grupos no decorrer das 72 horas do experimento de prol i feração.  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Desde 2003 diversos trabalhos têm sido publicados com 

relatos ONMB. Embora tenha sido nesse ano a primeira correlação 

relatada entre o uso de BF e o aparecimento de ONMB (5), esta 

lesão já havia sido identif icada previamente, tanto relacionada ao 

uso farmacológico como industrial dos BFs (2, 6).  

Recentemente, os jornais diários têm relatado casos em suas 

páginas. O jornal Folha de São Paulo do dia sete de fevereiro de 

2011, realizou reportagem relatando os benefícios dos BFs e citou, 

dentre os riscos, a possibi l idade de desenvolvimento de ONMB. O 

jornal americano New York Times, em reportagem publicada em 

novembro de 2010, descreve o caso de uma paciente que está 

processando o fabricante de determinado medicamento, por ter 

desenvolvido ONMB após uso dessa medicação  (65, 66). Estes 

fatos vêm corroborar com a atualidade do tema e a importância em 

se determinar o exato mecanismo do desenvolvimento da ONMB.  

Os testes ut il izados em nosso trabalho em f ibroblastos e 

osteoblastos visaram contribuir para o entendimento do 

comportamento das células desses tecidos frente ao contato com a 

droga. Foi possível observar que os f ibroblastos de mucosa, 

apresentaram maior tolerância em contato com o alendronato 

sódico, mostrando diminuição da viabil idade celular signif icante 

apenas na maior concentração da droga uti l izada nesse estudo  

(10 -2M). Com a util ização de f ibroblastos do ligamento periodontal  

Correia e colaboradores em 2006, observaram toxicidade em 

concentrações superiores a 10 -6M (56). Essa diferença pode ser 

atribuída ao fato de que os f ibroblastos de ligament o periodontal 

são células mais diferenciadas, o que pode levar a menor 

tolerância à droga. De fato, nossos resultados util izando os 

osteoblastos foram semelhantes aos de Correia et al . (56), uma 

vez que a toxicidade ocorreu a part ir da concentração 10 -5M. 
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Vale ressaltar que os f ibroblastos de l igamento periodontal e 

os osteoblastos são células mais diferenciadas que os f ibroblastos 

de mucosa bucal e também, são células semelhantes capazes de 

produzir matriz que se mineraliza  (67). 

O fato de ter ocorrido proliferação dos osteoblastos em 

contato com o alendronato sódico em concentrações menores do 

que 10 -5M, corroboram com o estudo de von Knoch et al .  (2005) 

(52), onde os autores observaram que em concentração de 10 -8M o 

alendronato foi capaz de permitir a diferenciação osteogênica de 

células mesenquimais de medula óssea. Esse fato demonstra que 

o alendronato em baixas concentrações pode ter um efeito 

anabólico nos osteoblastos. 

A literatura também levanta uma dúvida com relação ao papel 

do tecido mole na etiopatogenia da  ONMB, nossos achados 

demonstraram que os f ibroblastos são afetados pelo alendronato  

sódico em altas concentrações, já o estudo de Scheper et al . 

(2009) (60) demonstrou que o ácido zoledronico em baixas 

concentrações foi capaz de provocar a apoptose e diminuição da 

prol iferação celular dos f ibroblastos. Essa diferença pode ser 

atribuída ao fato de que o ácido zoledrônico é um bisfosfonato 

mais potente do que o alendronato sódico. Assim como esses 

autores acreditamos que os bisfosfonatos afetam o comportamento 

de células em cultura de maneira dose dependente.  

Até o momento, a etiopatogenia da ONMB permanece incerta. 

A l iteratura sugere que os mecanismos de ação dos BFs resultem 

em atividade antiosteoclástica e antiangiogênica, o que altera o 

metabolismo ósseo, com conseqüente inibição da reabsorção 

óssea e diminuição do turnover  ósseo (2, 22). Por outro lado essas 

lesões também poderiam ser decorrentes de morte de outros tipos 

celulares como os f ibroblastos e osteoblastos. De fato essa 

citotoxicidade foi demonstrada nesse estudo. Porém este achado 

deve ser melhor investigado no sentido de confirmar ou não esta 

hipótese. 
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Assim sendo, apesar de a et iopatogenia da ONMB ainda 

permanecer incerta, baseados nos nossos achados podemos inferir 

que a lesão se perpetua não somente pelos problemas já 

discutidos na literatura referentes a vascularização , na verdade 

após o trauma, uma das causas mais frequentes que leva a ONMB 

(13), a inibição de prol iferação dos osteoblastos pode ser fator de 

extrema importância que necessita de maiores investigações no 

futuro.  

Para realização do estudo de proliferação celular dos 

osteoblastos, tentamos simular uma situação clínica, quando 

realizamos a di luição do meio de cultura contendo o alendronato 

sódico nos diferentes tempos experimentais. Isso simularia o que 

ocorre in vivo , quando em um primeiro momento temos uma 

concentração maior e com a metabolização da droga essa 

concentração tende a diminuir.  

Não há duvidas que os riscos dos pacientes usuários de BFs 

desenvolverem ONMB são maiores quando este uso for realizado 

pela via endovenosa do que pela via oral (29). A ADA, 2006, e a 

AAOMS, 2009, corroboram que tal r isco é dose/tempo dependente 

(1, 11). Acredita-se que seja necessário no mínimo três anos de 

uso via oral ou seis meses de uso endovenoso para aqueles 

pacientes poderem apresentar ONMB (15). Porém, este tempo é 

baseado apenas nas observações clínicas dos autores, sem 

previsibil idade ou precisão.  

Os mesmos fatores que deliberam os riscos de desenvolver 

ONMB, também intervêm na severidade das lesões. Assim, 

características clínicas severas são mais frequentes quando a 

administração do BF for realizada por via endovenosa do que por 

via oral, bem como são também relacionados à dose e dosagem. 

Estas característ icas denotam maior área de osso necrótico 

exposto, presença de sintomatologia dolorosa e de infecção e 

insensibi l idade ao tratamento inst ituído (12, 16, 28). 

Frente aos casos de ONMB publicados, podemos observar 

que ONMB associado ao uso oral dos BFs para tratamento de 
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osteoporose equivaleu a: 30 casos relatos por Marx et al. (2007); 

5,3% dos 78 casos levantados por Abu-Id et al. (2007); 26 casos 

revisados por Pazianas et al. (2007); 5,8 % dos 481 revisados por 

King e Umland (2008); três entre 119 relatados por Marx et al. 

(2005); um entre 17 casos estudados por Migliorati  et al.  (2005); 7 

entre os 63 pacientes do estudo retrospectivo de Ruggiero et al. 

(2004) (7, 13, 14, 16, 17, 27, 30). 

Como as opções de tratamento das lesões de ONMB - 

controle da dor, antibiót ico terapia, uso de enxaguatórios bucais, 

suspensão do BF, a oxigenioterapia em câmara hiperbárica, 

laserterapia, e desbridamento cirúrgico (30-32, 34) nem sempre 

alcançam resolução do quadro clínico, lembramos que a melhor 

opção é a prevenção ao aparecimento da lesão. Incluímos entre as 

medidas preventivas: adequação do meio bucal  previamente ao 

regime terapêutico do BF; controles cl ínicos e radiográf icos 

periódicos; orientação ao paciente; e adequada propedêutica 

clínico-cirúrgica (1, 21). 

O ozônio parece ser uma alternativa para o tratamento da 

ONMB. Baseado no trabalho de Deboni (2009) (39), uti l izamos 

água ozonizada para o tratamento de 3 pacientes apresentando 

ONMB que procuraram a clínica de cirurgia da FOUSP. 

Observamos nesses casos melhora dos sinais clínicos , 

semelhantes aos descritos por Ripamonti et al . (2011) (40). Este 

fato nos instigou a iniciar uma investigação com relação ao 

comportamento celular dos osteoblastos e f ibroblastos frente aos 

BFs.  

Os testes in vitro  podem apresentar inúmeras controvérsias, 

visto que não se sabe ao certo qual a concentração exata da droga 

que entra em contato com os tipos  celulares testados e também as 

condições clínicas são diferentes das proporcionadas pelos testes 

laboratoriais. Porém, assim como Agis et al . (2010) (58), 

concordamos que os resultados dos estudos in vitro  podem ser 

considerados como uma pequena peça para a solução de um 



60 
 

quebra-cabeças tão complexo que seria o entendimento da 

etiopatogenia da ONMB. 

Existe muito a ser investigado sobre a ONMB, estudos in 

vitro  podem ajudar a compreender o efeito das medicações nas 

células permitindo entender melhor a etiopatogenia da ONMB, e o 

uso de laserterapia e ozonioterapia em células em cultura tratadas 

com os BFs pode ajudar a estabelecer protocolos clínicos 

cientif icamente embasados para o tratamento da ONMB.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Dentro dos seus limites metodológicos esse estudo permitiu 

concluir que:  

 

 O Alendronato sódico é citotóxico para células osteoblastos-

símile e f ibroblastos em cultura , dependendo de sua 

concentração 

 

 Fibroblastos são menos sensíveis a concentrações  maiores 

de alendronato sódico que os osteoblastos.  

 

 O alendronato sódico em concentrações maiores que 10 -5M 

inibem a capacidade prol iferativa de osteoblastos em cultura.  
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APÊNDICE A – Dados da atividade mitocôndrial  

 

 

 

 

GRUPOS  Média  Erro Padrão  

Controle  96.4863  4.8686 

10 -8   80.5719  4.2049 

10 -7   69.7871  4.68 

10 -6   62.08  5.3951 

10 -5   69.0946  9.4163 

10 -4   83.2906  10.1185 

10 -3   80.2898  5.9308 

10 -2   15.8246  3.9032 

 

 

 

 

GRUPOS  Média  Erro Padrão  

Controle  100.2032  3.2758 

10 -8   74.822  4.1899 

10 -7   74.6537  4.8089 

10 -6   73.5943  6.1985 

10 -5   65.822  5.0235 

10 -4   83.43  6.1891 

10 -3   69.6023  6 

10 -2   56.4679  4.0623 

 

 

 

 

Tabela 2 – Média e Erro Padrão para o percentual de atividade mitocondrial dos 
grupos experimentais das células FMM1 

Tabela 3 – Média e Erro Padrão para o percentual de atividade mitocondrial dos 
grupos experimentais das células OSTEO1 
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GRUPOS  Média  Erro Padrão  

Controle  0.034  0.0047 

10 -8   0.0506  0.0057 

10 -7   0.0343  0.0029 

10 -6   0.0241  0.0061 

10 -5   0.0164  0.004 

10 -4   0.0283  0.0046 

10 -3   0.0453  0.0062 

10 -2   -0.0028  0.0056 

 

 

 

 

 

GRUPOS  Média  Erro Padrão  

Controle  0.2408  0.0047 

10 -8   0.2304  0.0055 

10 -7   0.2174  0.0051 

10 -6   0.1919  0.0046 

10 -5   0.098  0.0066 

10 -4   0.124  0.0102 

10 -3   0.1123  0.0036 

10 -2   0.1071  0.0068 

 

 

 

 

Tabela 4 – Média e Erro Padrão da atividade mitocondrial dos grupos 
experimentais das células OSTEO1 Tempo Zero 

 

Tabela 5 – Média e Erro Padrão da atividade mitocondrial dos grupos 
experimentais das células OSTEO1 Tempo 24 horas 
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GRUPOS  Média  Erro Padrão  

Controle  0.1784  0.006 

10 -8   0.2936  0.0134 

10 -7   0.2973  0.0115 

10 -6   0.2868  0.0198 

10 -5   0.046  0.0065 

10 -4   0.044  0.0057 

10 -3   0.0536  0.0044 

10 -2   0.1354  0.0119 

 

 

 

 

GRUPOS  Média  Erro Padrão  

Controle  0.4165  0.0162 

10 -8   0.4459  0.0116 

10 -7   0.4719  0.0127 

10 -6   0.4406  0.008 

10 -5   0.0316  0.0044 

10 -4   0.0369  0.0049 

10 -3   0.0503  0.0037 

10 -2   0.1231  0.012 

 

  

Tabela 6 – Média e Erro Padrão da atividade mitocondrial dos grupos 
experimentais das células OSTEO1 Tempo 48 horas 

Tabela 7 – Média e Erro Padrão da atividade mitocondrial dos grupos 
experimentais das células OSTEO1 Tempo 72 horas 
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ANEXO A -   Parecer do Comitê de Ét ica em Pesquisa  
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