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RESUMO 

 

O objetivo foi correlacionar índices radiomorfométricos com análises bioquímicas, 

como método auxiliar na avaliação óssea de 66 pacientes com doença renal crônica 

e desordem mineral óssea (DRC-DMO) e Hiperparatireoidismo Secundário (HPTS) 

grave, comparados com 132 pacientes controles que não apresentem doença renal 

crônica (DRC) em condições periodontais similares. Nove índices 

radiomorfométricos foram usados para se avaliar a quantidade (sete índices) e 

qualidade (dois índices) óssea, e quatro parâmetros bioquímicos obtidos: índice 

mentual (IM), altura do forame mentual (AFM), altura total mandibular (ATM), índice 

mandibular panorâmico (IPM), altura original da mandíbula (AOM), grau de 

reabsorção do osso alveolar (GROA), distância do forame mentual à crista alveolar 

óssea (FM-CAO), índice cortical mandibular (ICM), padrão ósseo trabecular, 

hormônio paratireoideano (PTH), cálcio (Ca), fósforo (P) e o produto Ca x P (Ca x P). 

Para a concordância inter e intraobservador nas variáveis qualitativas (ICM e padrão 

do osso mandibular) utilizou-se o índice kappa e o coeficiente de correlação 

intraclasse para as variáveis quantitativas (IM, AFM, ATM, IPM, AOM, ROA e FM-

CAO). Para a verificação da normalidade dos dados foi usado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. O teste não paramétrico U de Mann-Whitney foi utilizado para 

se avaliar duas amostras independentes, o teste do qui-quadrado para análise das 

variáveis qualitativas e a correlação de Spearman para análise das variáveis 

quantitativas. Os testes foram aplicados a um nível de significância de 95%. Houve 

correlação moderada negativa e significante entre IM, IPM e PTH (r = -0.55; p = < 

0.01 e r = -0.47; p = 0.01, respectivamente), em pacientes do sexo feminino com 

DMO-DRC, assim como entre ATM, FM-CAO e Ca x P (r = -0.38; p = 0.01 e r = -

0.41; p = 0.04, respectivamente). O ICM e padrão trabecular ósseo indicaram 

alteração na qualidade óssea em pacientes do gênero masculino com DRC-DMO (p 

= < 0.01). Em 50% e 47,37% dos homens mostraram as classificações C3 e esparso 

com aparência de vidro fosco (respectivamente), enquanto que nas mulheres 

39,29% e 37,45% (respectivamente). A avaliação radiomorfométrica correlacionada 

com parâmetros bioquímicos foi um método auxiliar e não invasivo para detectar 

possíveis alterações no córtex e no trabeculado ósseo mandibular em pacientes do 

sexo masculino e feminino portadores de DRC-DMO.  De acordo com os resultados 
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desse estudo, concluimos que as associações significativas entre os índices IM e 

PTH, IPM e PTH, ATM e Ca x P e FM-COA e Ca x P ocorreram predominantemente 

em mulheres, enquanto os índices ICM e padrão trabecular ósseo em pacientes com 

DRC-DMO ocorreram preferencialmente em homens, podendo assim os índices 

radiomorfométricos serem utilizados como estratégias auxiliares no diagnóstico e 

tratamento da DRC-DMO. O cirurgião-dentista, enquanto integrante da equipe 

multidisciplinar responsável pelo tratamento e reestabelecimento dos pacientes com 

DRC, que possam ou não vir a se submeter ao transplante renal necessita de 

conhecimento cada vez mais atualizado garantindo o acompanhamento a esses 

indivíduos, durante longos períodos de tempo, principalmente para se detectar, 

prevenir ou diminuir a ocorrência de manifestações clínico-radiográficas orais 

decorrentes da DRC-DMO.  

Palavras-chave: Osteodistrofia renal; Radiografia panorâmica facial; Índices 

radiomorfométricos; Doença renal crônica-desordem mineral óssea; 

Hiperparatireoidismo secundário. 
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ABSTRACT 

  

The objective was to correlate radiomorphometric indices with biochemical analyses, 

as an auxiliary method in the bone evaluation of 66 patients with chronic kidney 

disease and bone mineral disorder (CKD-BMD) and severe secondary 

hyperparathyroidism (HPTS), compared With 132 patients with controls that do not 

present chronic kidney disease (CKD) under similar periodontal conditions. Nine 

radiomorphometric indices were used to evaluate bone quality and quantity, and four 

biochemical parameters were obtained: Mental index (MI), Height mental foramen 

(HMF), Total height mandibular (THM), Panoramic mandibular index (MPI), Original 

height of mandible (OHM), alveolar bone resorption (ABR), distance from the mental 

foramen to the alveolar bone crest (MF-ABC), mandibular cortical index (MCI), 

trabecular bone pattern, parathyroid hormone (PTH), calcium (Ca), phosphorus (P) 

and the product Ca x P (Ca x P). The inter-class correlation coefficient for the 

quantitative variables (MI, HMF, THM, MPI, OHM, ABR and MF-ABC was used for 

inter- and intra-observer agreement in qualitative variables (MCI and mandibular 

bone pattern). The Kolmogorov-Smirnov test was used to verify the normality of the 

data. The non-parametric Mann-Whitney U test was used to evaluate two 

independent samples, the chi-square test for analysis of qualitative variables and 

Spearman's correlation for analysis of quantitative variables. The tests were applied 

at a significance level of 95%. There was a moderate negative and significant 

correlation between MI, PMI and PTH (r = -0.55, p = <0.01 and r = -0.47, p = 0.01, 

respectively) in female patients with CKD-BMD, as well as between THM, MF-ABC 

and Ca x P (r = -0.38, p = 0.01 and r = -0.41, p = 0.04, respectively). The MCI and 

bone trabecular pattern indicated changes in bone quality in male patients with CKD-

BMD (p = <0.01). In 50% and 47.37% of men showed the C3 and sparse 

classifications with frosted glass appearance (respectively), whereas in women 

39.29% and 39.29% (respectively). Radiomorphometric evaluation correlated with 

biochemical parameters was an auxiliary and non-invasive method to detect possible 

alterations in the cortex and mandibular bone trabeculation in male and female 

patients with CKD-BMD. According to the results of this study, we conclude that the 
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significant associations between the MI and PTH indexes, PMI and PTH, THM and 

Ca x P and MF-ABC and Ca x P occurred predominantly in women, while the MCI 

indices and bone trabecular pattern in patients with CKD-BMD occurred preferentially 

in males, thus radiomorphometric indices could be used as ancillary strategies in the 

diagnosis and treatment of CKD-BMD. The dentist, as a member of the 

multidisciplinary team responsible for the treatment and reestablishment of patients 

with CKD, who might or may not undergo kidney transplantation needs more and 

more updated knowledge, guaranteeing the Follow-up to these individuals for long 

periods of time, mainly to detect, prevent or decrease the occurrence of oral clinical-

radiographic manifestations resulting from CKD-MBD. 

Keywords: Renal osteodystrophy; Panoramic facial radiography; Radiomorphometric 

indices; Chronic kidney disease-mineral and bone disorder; Secondary 

hyperparathyroidism. 
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1    INTRODUÇÃO 

 

A radiomorfometria consiste na aplicação de índices para avaliação da 

morfologia óssea em radiografias panorâmicas e alguns desses índices baseiam-se 

predominantemente em medidas da cortical óssea, por ser mais facilmente 

visualizada em radiografias do que no osso trabecular.1,2 Alguns estudos qualitativos 

e quantitativos que avaliaram índices radiomorfométricos incluindo IM, IPM e ICM 

têm sido utilizados para avaliar a qualidade óssea e observar sinais de osteoporose 

em pacientes idosos.1,3 A Radiografia Panorâmica é uma  técnica de imagem útil, 

pois avalia toda a dentição e osso mandibular e como outros ossos do corpo, a 

mandíbula pode ser afetada por doenças sistêmicas como o HPTS.3   

O PTH é um dos fatores sistêmicos que influenciam na taxa de reabsorção de 

osteoclastos e seus níveis aumentam progressivamente concomitantemente à 

instalação da DRC, causando HPTS.4-7 Nesse sentido, alguns autores que 

correlacionaram o padrão trabecular ósseo da mandíbula afirmaram que os índices 

radiomorfométricos correlacionados com os níveis plasmáticos de PTH podem ser 

uma ferramenta útil para identificar os efeitos da osteoporose devido ao HPTS em 

pacientes com DRC-DMO.8-10 

Os rins são órgãos fundamentais para a manutenção da homeostase do 

corpo humano. Assim, não é surpresa constatarmos que a diminuição progressiva 

da função renal implique em comprometimento de essencialmente todos os outros 

órgãos.5 A função renal é avaliada pela filtração glomerular e a sua diminuição é 

observada na DRC, associada à perda das funções regulatórias, excretórias e 

endócrinas do rim. Consequências da DRC podem se manifestar com a perda 

progressiva do néfrons ocasionando um declínio da taxa de filtração glomerular e 

consequente instalação da síndrome urêmica.1,5,6 Na cavidade oral uma quantidade 

excessiva de metabólitos, como a uréia podem aparecer na saliva tornando o meio 

oral básico (pH > 7) facilitando a deposição de íons cálcio na superfície do esmalte 

dentário, e assim favorecendo a formação de cálculo dentário e consequentemente, 

aumento da possibilidade do aparecimento de doenças periodontais em pacientes 

com DRC-DMO.6,10 
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Alguns pacientes apresentam suscetibilidade aumentada para DRC e são 

considerados grupos de risco. São eles: 1. Hipertensos: A hipertensão arterial é 

comum na DRC, podendo ocorrer em mais de 75% dos pacientes de qualquer idade; 

2. Diabéticos: Os pacientes diabéticos apresentam risco aumentado para DRC e 

doença cardiovascular e devem ser monitorizados frequentemente para a ocorrência 

da lesão renal; 3. Idosos: A diminuição fisiológica da filtração glomerular e, as lesões 

renais que ocorrem com a idade, secundárias a doenças crônicas comuns em 

pacientes de idade avançada tornam os idosos susceptíveis a DRC; 4. Pacientes 

com doença cardiovascular: A DRC é considerada fator de risco para doença 

cardiovascular e estudo recente demonstrou que a doença cardiovascular se associa 

independentemente com diminuição da filtração glomerular e com a ocorrência de 

DRC; 5. Familiares de pacientes portadores de DRC: Os familiares de pacientes 

portadores de DRC apresentam prevalência aumentada de hipertensão arterial, 

Diabetes mellitus, proteinúria e doença renal.4,5,10 

A função renal normal é fundamental na manutenção do balanço do Ca e do 

P.5,6 A diminuição da filtração glomerular se associa com hiperfosfatemia e 

hipocalcemia, alterações que exercem papel fisiopatológico na doença óssea e 

calcificação vascular nesses pacientes.3-5,6 Com a perda da capacidade funcional 

renal, diminui a 1α-hidroxilação da 25-hidroxivitamina D e, consequentemente, a 

síntese renal de 1,25-dihidroxivitamina D (calcitriol), forma ativa da vitamina D.5 A 

deficiência da produção de calcitriol determina hiperplasia das glândulas 

paratireoides, seguida de HPTS.5,10 A monitorização do Ca, P e PTH deve ser 

realizada obrigatoriamente em todos os pacientes com DRC estágios 4 e 5 e nos 

pacientes no estágio 3 que apresentam perda progressiva da filtração 

glomerular.5,6,10  

A biópsia óssea é o padrão ouro para o diagnóstico da osteodistrofia renal e 

avaliação da qualidade óssea da população dialítica.4 No entanto, é um 

procedimento invasivo e não está disponível na grande maioria dos serviços. 

Exames laboratoriais e de imagem capazes de predizer a qualidade e quantidade 

óssea em pessoas com DRC-DMO são muito interessantes do ponto de vista 

prático, mas apresentam sensibilidade e especificidade altamente variáveis.4,11 

Segundo a literatura, níveis de PTH acima de 9 vezes ao limite de normalidade 

confere uma boa especificidade para o diagnóstico de doenças osteodistróficas.4,9 A 
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reabsorção óssea e outras alterações podem ser facilmente observadas em 

radiografias panorâmicas.12-15 O efeito da osteodistrofia renal pode causar alterações 

na quantidade e qualidade do osso mandibular e a avaliação radiomorfométrica 

constitui uma ferramenta útil para diagnosticar possíveis alterações ósseas.8 

Assim, o objetivo deste estudo foi correlacionar os níveis séricos de PTH, Ca, 

P e Ca x P com os índices radiomorfométricos da mandíbula adquiridos em 

radiografias panorâmicas digitais, utilizados como meios auxiliares para o 

diagnóstico de osteoporose, para a identificação de alterações ósseas em pacientes 

masculinos e femininos com DRC (taxa de filtração glomerular <15 ml / min / 1,73 

m2) e SHPT grave (PTH> 600 pg / ml), todos com DRC-DMO em comparação com 

pacientes que não apresentem DRC na mesma faixa etária, sexo, raça e condições 

periodontais contribuindo para somar aos conhecimentos atuais, informações 

relevantes quanto ao diagnóstico de osteodistrofias na mandíbula, de forma a 

estabelecer um protocolo para alterações ósseas, nesses pacientes. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo Geral 

 

O objetivo desse estudo foi investigar se o estado do metabolismo ósseo em 

doentes renais crônicos correlacionado aos níveis plasmáticos de PTH, Ca e P, 

comumente alterados nesses pacientes poderia influenciar na quantidade e 

qualidade da densidade mineral óssea mandibular utilizando índices 

radiomorfométricos em radiografias panorâmicas. Os resultados advindos desse 

estudo podem colaborar na elaboração de um protocolo radiográfico que vise à 

promoção da saúde oral incluindo a detecção precoce de lesões orais ósseas. Este 

trabalho visa destacar a importância do cirurgião-dentista como membro ativo da 

equipe multidisciplinar para atendimento ao paciente com DRC-DMO que deseja ou 

não se submeter ao transplante renal, contribuindo para a melhora da sua qualidade 

de vida. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

2.2.1 Prevenir principalmente o risco de infecções de origem dentária nos ossos 

gnáticos na fase de pré-transplante renal, mediante acurado exame clínico, 

laboratorial e radiográfico dos componentes estruturais do SE. 

2.2.2 Estudar as alterações ósseas da mandíbula por meio de radiografia 

panorâmica digital, em pacientes com DRC-DMO, em diálise. 

2.2.3 Correlacionar os achados radiográficos com os parâmetros clínicos e 

laboratoriais referentes ao metabolismo do PTH, Ca e P. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

As alterações ósseas nas estruturas do SE em indivíduos portadores de DRC-

DMO pré-dialíticos e dialíticos não tratadas, potencialmente podem favorecer para a 

má qualidade de vida do paciente renal crônico. Assim há necessidade de uma 

detalhada avaliação e prestação de bons atendimentos odontológicos após o 

diagnóstico da DRC-DMO. A revisão clínica regular é importante para a identificação 

precoce de complicações orais e do metabolismo ósseo antes e após o transplante 

renal. O tratamento periodontal regular não-cirúrgico é indicado e além disso, vem 

sendo recomendado para pacientes que necessitam de um transplante renal que 

tenham uma avaliação oral e radiográfica (radiografia panorâmica facial) detalhada e 

tratamento antes do transplante renal. O exame odontológico deve ser programado 

de forma adequada para permitir que qualquer tratamento dentário necessário deva 

ser realizado de forma planejada, principalmente o tratamento periodontal e cirúrgico 

odontológico. A maior parte dos centros de transplante renal em todo o mundo tem 

um protocolo para verificação oral em sua fase de pré-transplante. 

Manifestações no SE secundárias à doença renal e/ou à terapêutica instituída 

tem sido relatadas, as quais podem refletir, dentre outras causas, numa variedade 

de alterações do metabolismo do PTH, Ca e P, com destaque para osteodistrofia 

renal e HPTS, frequentemente encontrados nesses pacientes. 

Levando em consideração as alterações no SE que os pacientes com DRC-

DMO podem desenvolver em consequência do próprio quadro patológico ou como 

efeito do tratamento instituído, este estudo, se propôs avaliar clínica bioquímica e 

radiograficamente os pacientes com DRC-DMO em fase de pré-transplante 

atendidos na Central de Transplantes Renais do Hospital Universitário Onofre Lopes 

da UFRN, Natal-RN, comparando-os com pacientes saudáveis oriundos da Unidade 

de Saúde Básica da Prefeitura do Natal-RN (Unidade de Saúde Medicina Familiar e 

Comunitária) localizada dentro do Complexo Hospitalar do HUOL.  
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4 MÉTODOS 

     

Pacientes 

Este foi um estudo observacional, longitudinal, prospectivo do tipo caso-

controle. Um total de 244 pacientes assinaram o Termo de consentimento livre e 

esclarecido (82 pacientes doentes e 162 que não apresentavam DRC). A amostra 

consistiu de 66 pacientes com DRC-DMO (38 homens e 28 mulheres) no estágio 5 

da DRC-DMO (taxa de filtração glomerular <15 mL / min / 1,73 m2) e 132 pacientes 

que não apresentavam a DRC, da mesma idade e sexo. Eles foram recrutados no 

Centro de Transplante Renal do Hospital Universitário Onofre Lopes (Rio Grande do 

Norte, Brasil) e Centros de Hemodiálise de todo o Estado do Rio Grande do Norte. 

Os seguintes critérios de inclusão foram aplicados: diagnóstico de HPTS com níveis 

séricos de PTH ≥ 600 pg / mL por pelo menos três meses; hemodiálise há pelo 

menos 5 anos; presença de pelo menos três pré-molares inferiores; terapia de 

reposição com ligantes de cálcio, vitamina D e fosfato de acordo com as 

necessidades de cada paciente; pacientes do gênero feminino sem história de 

paratireoidectomia. O grupo controle consistiu de 132 indivíduos que não 

apresentavam DRC que procuraram a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Prefeitura 

do Natal (Unidade de Saúde Familiar e Comunitária) para tratamentos odontológicos 

e de saúde geral realizados nesta UBS, sendo oferecido a todos os participantes da 

pesquisa (doentes que não apresentavam DRC) o tratamento periodontal e cirúrgico 

odontológico. Todos foram pareados (dois para um) com a mesma raça (brancos ou 

não brancos), sexo, idade (+/- cinco anos), condições periodontais semelhantes 

(nenhuma, leve, moderada e grave) utilizando o índice periodontal simplificado, que 

tinham pelo menos três pré-molares inferiores, sem história de osteoporose e que 

não apresentavam hábitos para-funcionais (bruxismo). Pacientes com diagnóstico de 

osteoporose ou histerectomia (mulheres) foram excluídos. Foram avaliadas 82 

radiografias panorâmicas de pacientes acometidos e dezesseis descartadas (7 

mulheres e 9 homens) por motivos como morte, dificuldade de locomoção e 

realização do transplante renal. No grupo controle, um total de 162 indivíduos 

participaram do estudo, dos quais 30 foram excluídos por falta de exame bioquímico 

ou radiológico, como também pela falta de retorno. O estudo foi conduzido de 

acordo com as diretrizes da Declaração de Helsinque e foi aprovado pelo Comitê de 
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Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) (número do 

protocolo: 1.053.639 de 24/04/2015, CAAE 32519914.9.0000.5537) 

Aquisição de imagem 

As radiografias panorâmicas digitais foram adquiridas por um técnico com 

cinco anos de experiência usando o aparelho KODAK 8000c da Carestream®, 

localizado no setor de Imagenologia do Departamento de Odontologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Todos os pacientes participantes 

foram posicionados no dispositivo seguindo as recomendações de posicionamento 

do fabricante. O tempo de exposição para cada exame foi de 13,9 segundos, 

enquanto a quilovoltagem variou de 70 a 74kV e a miliamperagem de 4 a 6,3mA, de 

acordo com as características físicas dos pacientes. As imagens foram armazenadas 

no banco de dados do software Trophy Dicom e exportadas no formato TIFF para 

posterior análise pelo mesmo radiologista que desconhecia as informações de 

identificação do paciente. Três experientes radiologistas orais e maxilofaciais, que 

desconheciam as informações de identificação do paciente, analisaram os dados. A 

calibração dos parâmetros quantitativos e qualitativos foi realizada através de cinco 

radiografias panorâmicas de cinco portadores de DRC-DMO. Resultados divergentes 

foram discutidos até o consenso ser alcançado. 

Medições 

Índices quantitativos foram utilizados [Figura 1]: índice mentual (IM) que seria 

a medida em milímetros, da distância da borda inferior à borda superior do córtex 

mandibular, perpendicularmente ao forame mentual, em ambos os lados, sendo uma 

média obtida;12 altura do forame mentual (AFM) calculada usando a menor distância 

entre a borda inferior do forame mentual e a borda inferior do córtex mandibular;16,17 

altura total da mandíbula (ATM) foi obtida como a distância da junção 

amelocementária do pré-molar posicionado mais inferiormente em relação ao plano 

oclusal, até a borda inferior do córtex mandibular, perpendicularmente ao forame 

mentual;19 o índice panorâmico mandibular (IPM) foi calculado pela seguinte 

equação IPM = IM / ATM,11-14 a altura original da mandíbula (AOM) foi determinada 

usando a fórmula AOM = 2,9 x AFM de acordo com Wical & Swoope;19 a perda 

óssea mandibular foi calculada usando o grau de reabsorção óssea alveolar (GROA) 

através da equação GROA = (AOM-ATM) / AOM) e a distância da borda superior do 
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forame mentual até a borda superior da crista óssea alveolar, entre os pré-molares 

(FM-COA).18 As seguintes variáveis qualitativas foram analisadas: índice de cortical 

mandibular (ICM) e padrão ósseo trabecular (Figuras 2 e 3, respectivamente).9,13,14 

Todos esses índices foram realizados dos dois lados da mandíbula e uma média foi 

obtida. Para a classificação do ICM foram utilizados três parâmetros: C1 - córtex 

normal e margem endosteal do córtex acentuada e visível em ambos os lados; C2 - 

córtex leve a moderadamente erodido com a margem endosteal mostrando defeitos 

semilunares (reabsorção lacunar) ou pareceu formar resíduos corticais endosteais; 

C3 - córtex severamente erudido e a camada cortical formou resíduos corticais 

endosteais e era claramente porosa. Para o padrão ósseo trabecular foram utilizadas 

quatro classificações: 01 - Trabeculado denso e homogêneo com muitas trabéculas 

conectadas entre si e uma impressão de pequenos/poucos espaços na medula 

óssea; 02 - Trabeculado heterogêneo com trabeculação densa e esparsa e quando 

há dificuldades para classificar o padrão trabecular denso ou esparso; 03 - 

Trabeculado esparso com menos trabéculas e espaços maiores da medula com uma 

impressão de mais radiolucidez na imagem; 04 - Especificamente para o HPTS, a 

categoria esparso com aparência de vidro fosco. 

Parâmetros bioquímicos 

Em pacientes com DRC-DMO, os parâmetros bioquímicos foram obtidos no 

início e após três meses utilizando o instrumento de registro (relatório de resultado 

dos exames mensais) dos Centros de Diálise de todo o Estado do Rio Grande do 

Norte, sendo a média dos valores obtida. Para os pacientes saudáveis utilizou-se o 

Laboratório de Análises Bioquímicas do Hospital Universitário Onofre Lopes. As 

dosagens de PTH, Ca, P e Ca x P foram obtidas apenas uma vez para o grupo 

controle e os valores de referência foram respectivamente 12 a 60 pg / ml, 9 a 11 mg 

/ dL, 2,5 a 4,8 mg / dL e Ca x P <55 mg² / dL². 

Análise estatística 

Para concordância interobservador, foi utilizado o índice kappa de coeficiente 

de correlação com um intervalo de uma semana para as varáveis qualitativas e o 

índice de correlação intraclasse para as variáveis quantitativas O teste de 

Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para verificar e testar a normalidade dos dados, 

como não houve, o teste não paramétrico U de Mann-Whitney foi adotado para 
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comparar duas amostras independentes (parâmetros bioquímicos e índices 

radiomorfométricos quantitativos entre os sexos). O teste do qui-quadrado foi 

utilizado para a análise das variáveis qualitativas. Para a correlação entre variáveis 

quantitativas foi utilizado o teste de correlação de Spearman. Um nível de 

significância de 5% (P <0,05) foi adotado para todos os testes. 
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ABSTRACT 

Objective: The aim was to correlate radiomorphometric indices and biochemical analyses as 

an auxiliary method in bone evaluation in male and female patients with chronic kidney 

disease-mineral and bone disorder (CKD-MBD) and controls.  

Materials and Methods: Nine radiomorphometric indices and four biochemical parameters 

were obtained: mental index (MI), height of the mental foramen (HMF), total mandibular 

height (THM),  panoramic mandibular index (PMI), original height of the mandible (OHM), 

resorption alveolar bone (ABR), distance from the mental foramen to the bone alveolar crest 

(MF-ABC), mandibular cortical index (MCI), trabecular bone pattern, parathyroid hormone 

(PTH), calcium (Ca), phosphorus (P) and Ca x P product (Ca x P). The Mann-Whitney U test, 

chi-square test and Spearman's correlation were applied at a significance level of 95%.  

Results: There was a moderate negative and significant correlation between MI, PMI and 

PTH in female patients with CKD-MBD, as well as between THM, MF-ABC and Ca x P. The 

MCI and trabecular bone pattern indicated altered bone quality in male patients. 

Conclusions: The radiomorphometric evaluation was an auxiliary, non-invasive method to 

detect possible alterations in the cortex and mandibular bone trabeculation in male and female 

patients with CKD-MBD.  

Keywords: Renal osteodystrophy; Panoramic radiography; Radiomorphometric indices; 

Chronic kidney disease; Secondary hyperparathyroidism 

 

INTRODUCTION 

Parathyroid hormone (PTH) is one of the systemic factors that influence the rate of 

osteoclast resorption and its levels progressively increase concomitant with the installation of 
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chronic kidney disease (CKD), causing secondary hyperparathyroidism (SHPT).
[1,2] 

Some 

authors who correlated the trabecular bone pattern of the mandible affirmed that the 

radiomorphometric indices correlated to plasma levels of PTH may be a useful tool to identify 

the effects of osteoporosis due to SHPT in patients with CKD-mineral and boné disorder 

(CKD-MBD).
[3-7]

 

Thus, objective of this study was to correlate serum PTH, Ca, P and Ca x P levels with 

radiomorphometric indices of the mandible, used as an auxiliary means for the diagnosis of 

osteoporosis, for the identification of bone alterations in male and female patients with CKD 

(glomerular filtration rate < 15 ml/min/1.73 m
2
) and severe SHPT (PTH > 600 pg/ml), all 

with CKD-MBD compared to healthy patients in the same age group, gender, race and 

periodontal conditions.  

 

MATERIAL AND METHODS 

Patients 

This was an observational, longitudinal, prospective, case-control study. The sample 

consisted of 66 patients with CKD-MBD (38 men and 28 women) in stage 5 of the CKD-

MBD (glomerular filtration rate <15 ml / min / 1.73 m2). They were recruited from the 

Kidney Transplant Center of the University Hospital Onofre Lopes (Rio Grande do Norte, 

Brazil). The following inclusion criteria were applied: diagnosis of SHPT with serum PTH 

levels ≥ 600 pg / ml for at least three months; hemodialysis for at least 5 years; presence of at 

least three lower premolars on both sides; replacement therapy with calcium binders, vitamin 

D and phosphate according to the needs of each patient; without history of 

parathyroidectomy. The control group consisted of 132 healthy individuals who sought the 

Department of Dentistry for treatment. All were matched (two to one) with the same race 

(Caucasian or Afro-descendant), gender, age (+/- five years), similar periodontal conditions 

(none, mild, moderate and severe) and had at least three lower premolars. Women with no 

history of hysterectomy. The study was conducted according to the guidelines of the 

Declaration of Helsinki and was approved by the Ethics Committee of the Federal University 

of Rio Grande do Norte (UFRN) (protocol number: 1.053.639).  

Image acquisition 
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Panoramic digital radiographs were purchased by a technician with five years of 

experience using Carestream® KODAK 8000c in the Department of Dentistry. All 

participating patients were positioned on the device following the manufacturer's positioning 

recommendations. Three experienced oral and maxillofacial radiologists who were unaware 

of patient identification information analyzed the data. Calibration of the quantitative and 

qualitative parameters was done through five panoramic radiographs. Divergent results were 

discussed until consensus was reached. 

Measurements 

Quantitative indexes were used [Figure 1]: Mental index (MI),
[8]

 height of the mental 

foramen (HMF),
[9,10] 

total mandibular height (THM) was obtained as the distance from the 

cementoenamel junction of the premolar positioned more inferiorly in relation to the occlusal 

plane to the lower border of the mandibular cortex,
[11] 

the mandibular panoramic index (PMI) 

was calculated by the following equation PMI = MI / HMF,
[9-12]

 the original height of 

mandible (OHM) determined using the formula OHM = 2.9 x HMF according to Wical and 

Swoope,
[12]

 the mandibular bone loss was calculated using the degree of alveolar bone 

resorption (ABR) through the equation ABR = (OHM-THM ) / OHM) and the distance from 

the upper border of the mental foramen to the upper border of the alveolar bone crest (MF-

ABC).
[11]

 The following qualitative variables were analyzed: mandibular cortical index (MCI) 

and trabecular bone pattern [Figures 2 and 3, respectively].
[3,6,7]

 

Biochemical parameters  

In patients with CKD-MBD, biochemical parameters were obtained at baseline and 

after 3 months. The mean of these two values was used. The dosages of PTH, Ca, P and Ca x 

P were obtained only once for the control group and the reference values were respectively 

12-60 pg / ml, 9-11 mg / dL, 2.5-4.8 mg / dL and Ca x P <55 mg² / dL². 

Statistical analysis 

For intra- and interobserver agreement, the kappa index was used with a 1-week 

interval showing substantial agreement. The Kolmogorov-Smirnov test was used to verify the 

normality of the data, the non-parametric Mann-Whitney U test to compare two independent 

samples, and the Chi-square test for the analysis of the qualitative variables. The correlation 

between quantitative variables by the Spearman’s correlation test. A significance level of 5% 

(P < 0.05) was adopted for all tests. 
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RESULTS 

The present sample consisted of 66 patients with CKD-BMD and 132 controls with 

mean age of 40.21 and 41.06 years, respectively, including 38 males with a mean age of 41.21 

years (range: 21-71 years) and 28 female patients with a mean age of 38.85 years (range: 20-

59 years). In women, mean age of menarche was 12.61 (± 2.6) years and mean age at 

menopause was 46.7 years (±4.1). Fifty-seven patients with CKD-BMD were Caucasian and 

nine were afro-descendant. The mean duration of hemodialysis was 7.37 years in male 

patients and 6.32 years in female patients. Tables 1-3 show the results of the associations 

made. In female patients with CKD-MBD, moderate negative and significant correlations 

were observed between MI/PMI and PTH (r = -0.55; P = <0.01/ r = - 0.47; P = 0.01, 

respectively) and THM/MF-ABC and Ca x P (r = -0.38; P = 0.04/r = -0.51; P = 0.04).   

DISCUSSION 

Although it is questionable to choose a dynamic biochemical marker with a very short 

half-life, such as PTH to correlate with two-dimensional radiographs, and considering that 

bone remodeling lasts around 3-6 months, we select patients who maintained PTH ≥600 

pg/ml results during at least 3 months. Dental panoramic radiography is a useful imaging 

technique that permits the dentist to evaluate the entire dentition and mandibular bone which, 

like other bones of the body, can be affected by systemic and local diseases or medical 

treatment, causing total tooth loss.
[13-15]  

The use of panoramic radiography to predict 

mandibular bone mineral density also permits to determine the loss of skeletal bone mineral 

density in general. Approximately, 90% of CKD cases are involved in mandible bone 

changes.
[14]

 In addition, the bone loss at peripheral sites (mainly cortical bone) differs from 

the bone loss at axial sites, especially spongy bone.
[16-18]

 Radiomorphometric indices together 

with clinical-epidemiological data can be used as prognostic markers of bone loss. However, 

there is no consensus among researchers regarding the use of panoramic radiograph as a 

reliable tool for the diagnosis of osteoporosis.
[4,8,10,19] 

In this respect, studies indicate the MI 

and MCI to be the best parameters for the identification of osteoporosis on panoramic 

radiographs and reference values for mandibular cortical thickness of 3.0, 3.15 and 3.5 mm 

have been suggested for the study of osteoporosis.
[2,4]  

In our study, CKD-MBD patients had lower indices of MI and PMI in women and 

were statistically significant than in male patients and in control patients indicating bone loss. 

According to some authors the world average age of menopause is 50.7 years.
[20]

 Early 
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menopause detected at 46.7 years (±4.1) may have been the main factor contributing to the 

rapid decline in skeletal and maxillary bone mineral density.
20,21 

According to Klemetti et 

al.
[4] 

and Ghapanchi et al.,
[14]

 panoramic radiographs of post-menopausal women with CKD 

showed a lower mandibular cortex thickness compared to healthy individuals in such a way 

that this parameter may help to diagnose osteoporosis in these patients. 

It is known that SHPT has an anabolic effect on trabecular bone and a catabolic effect 

on cortical bone.
[17]

 Studies associating MI with PTH levels showed a reduction in the 

mandibular cortex with the progression of SHPT.
[3,4]

 In the present study a moderate and 

significant negative correlation was observed between MI and PTH, as well as between PMI 

and PTH in female patients. These results demonstrate that women tend to have a lower bone 

mineral density than men with SHPT in this age range, probably due to the criteria and factors 

such as race, genetic factors, smoking, drug use, age at menarche, menstrual cycle, nutrient 

intake, physical activity and frequent amenorrhea, as well as the effect of hormonal changes 

caused by menopause with the removal of estrogen in postmenopausal women. The 

radiomorphometric indices can be used for the screening of these patients to prevent 

comorbidities associated with CKD, although few studies have shown male gender, age and 

duration of dialysis to be aggravating factors of SHPT.
[3,8,18,22,23] 

An increase in serum P and Ca x P is significantly associated with the progression of 

CKD which is also associated with the morbidity and mortality of these patients, especially 

when related to cardiovascular events.
[1,24] 

An association was observed between THM and Ca 

x P as well as MF-ABC and Ca x P in female patients and this result suggests that the 

duration of dialysis, which was longer in men compared to women, may be an important 

factor. The MCI and trabecular bone pattern indicated altered bone quality in male patients. 

Furthermore, according to some authors, stage 5 CKD and severe SHPT  manifest in a more 

aggressive manner in men.
[3,25,26]

 

Renal osteodystrophy can manifest as low bone turnover disease or as a dynamic bone 

disease. A previous study evaluating the relationship between genders, found higher 

mandibular bone mineral density in men and higher vertebral bone mineral density in 

women.
[26]

 In the present study, a significant difference in MF-ABC and THM was observed 

between male and female patients with CKD-MBD. As the incidence of periodontal disease is 

high in patients with CKD-MBD, MF-ABC measure was proposed to evaluate the rate of 

alveolar bone loss, since the THM measure extends to the cementoenamel junction and 

therefore does not cover the indicated area. In patients with aggressive periodontitis, it is 

essential to evaluate the degree of alveolar bone crest loss, and according to the literature 
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reviewed here, this area is not analyzed by known radiomorphometric indices. In relation to 

the differences between genders, a previous study revealed that men showed a stable profile 

concerning the measurement of the cortical width at the mental foramen region, irrespective 

of an increase in age.
[27]

 

In the present study, analysis of the MCI in the group of CKD-MBD patients 

according to gender showed that a higher number of the male patients were classified as C3. 

This finding agrees with some authors who found no difference in the distribution of men and 

women between the C2 and C3 categories of the MCI.
[28] 

Those studies reported an age-

related increase in the number of subjects classified as C3 and a higher incidence of C3 

among women with osteoporosis, indicating that age is a strong factor associated with 

alterations in this index. On the other hand, our results showed a larger number of men with 

CKD-MBD who exhibited porosity in the mandibular cortical layer, in agreement with studies 

indicating age and male gender to be aggravating factors of SHPT.
[28]

 In addition, our sample 

included women with a younger mean age than in those studies, which also demonstrated that 

mandibular cortex resorption tends to increase with increasing PTH levels, irrespective of age 

and gender.
[2,5]

 

The category “sparse with ground-glass appearance” was added to the classification of 

the “trabecular bone pattern” because of the particularities of SHPT in patients with CKD-

MBD. Since few studies have investigated the association of radiomorphometric indices with 

serum levels of PTH, Ca, and P in men and women with CKD and severe SHPT, this 

association was not found in the control group.
[3,25,29]

 In contrast, the present results 

demonstrated a higher frequency of the sparse with ground-glass appearance pattern in male 

patients compared to female patients. Our findings suggest that the mean long dialysis time 

may have been one of the causes of these results.  

 

CONCLUSIONS 

 Significant associations were found (MI and PTH, PMI and PTH, THM and Ca 

x P, MF-ABC and Ca x P) in women, as well as in men (MCI and bone trabecular pattern) 

with CKD-MBD. In this sense, the radiomorphometric indices could contribute to the 

noninvasive bone diagnostic strategy, thus helping the treatment. 
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     5.5 Figura 1  

 

Figure 1: Measurements: Distance between the upper border of the mental foramen to the 

upper border of the alveolar bone crest (MF-ABC); Height of the foramen (HMF); Total 

height of the mandible (THM); Mental Index (MI). 
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5.6 Figura 2  

 

 

 

Figure 2: C1: Normal cortex - the endosteal margin of the cortex was even and sharp on both 

sides (A,B). C2: Mild to moderately eroded cortex–the endosteal margin showed semilunar 

defects (lacunar resorption) or it appeared to form endosteal cortical residues (C,D). C3: 

severely eroded cortex- The cortical layer formed heavy endosteal cortical residues and  it 

was clearly porous (E,F). 
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  5.7 Figura 3 

 

 

Figure 3: Classification of trabecular bone pattern. Dense homogeneous trabeculation: many 

trabeculae connected to each other and an impression of small/few marrow spaces (A,B). 

Heterogeneous trabeculation: when both dense and sparce trabeculation is found and when 

there are difficulties sorting the trabecular pattern under dense or space (C,D). Sparce 

trabeculation: fewer trabeculae, larger marrow spaces, and an impression of more 

radiolucency in the image (E,F). Specifically for SHPT, the category sparce with ground-glass 

appearance (G,H). 
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5.8 Tabela 1 

Table 1: Descriptive statistics and Mann-Whitney U-test for radiomorphometric indices and 

laboratory parameters for patients with chronic kidney disease-mineral and bone disorder and 

control group according to gender 

 

Variables 

 

Gender 

PATIENTS WITH CKD-MBD CONTROL GROUP 

Mean ± SD p value Mean ± SD p value 

              Radiomorphometric indices 

MI Male 

Female 

1.86 ± 1.23   

1.63 ± 1.22 

0.28          3.78± 0.54  

3.61 ± 0.63 

0.11 

HMF Male 

Female 

         8.89 ± 1.70 

8.60 ± 1.53 

0.39 10.16 ± 1.30 

9.24 ± 1.30 

<0.01 

THM Male 

Female 

26.19 ± 2.61 

24.02 ± 3.39 

0.01* 27.42 ± 2.50 

24.91 ± 1.76 

<0.01 

PMI Male 

Female 

0.21 ± 0.15 

0.19 ± 0.14 

0.34 

 

0.38 ± 0.07 

0.40 ± 0.09 

0.30 

 

OHM Male 

Female 

25.77 ± 4.94 

24.94 ± 4.42 

0.39 29.45 ± 3.77 

26.79 ± 3.76 

<0.01 

ABR Male 

Female 

0.20 ± 0.31 

0.11 ± 0.09 

0.19 0.11 ± 0.97 

0.12 ± 0.08 

0.29 

MF-ABC Male 

Female 

14.01 ± 3.12 

12.71 ± 2.43 

0.04* 14.36 ± 2.17 

13.12 ± 1.91 

0.02 

                Laboratory parameters 

PTH Male 

Female 

944.71  ± 278.58 

1142.14  ± 483.52 

0.13 15.61  ± 4.09 

18.88  ± 9.84 

0.10 

Ca Male 

Female 

9.13 ± 0.51 

9.06 ± 0.98 

0.41 

 

9.79 ± 0.50 

9.88 ± 0.60 

0.34 

 

P Male 

Female 

5.42 ± 0.92 

5.60 ± 1.11 

0.50 3.47 ± 0.51 

3.43 ± 0.57 

0.69 

Ca x P Male 

Female 

49.11± 10.14 

50.79 ± 11.78 

0.62 33.93± 5.41 

33.96 ± 6.09 

0.81 

MI, mental index; HMF, height at the mental foramen; THM, total height of the mandible; PMI, panoramic 

mandibular index; OHM, original height of the mandible; ABR,  alveolar bone resorption; MF-ABC mental 

foramen-alveolar bone crest; PTH,  parathyroid hormone; Ca, calcium; P, phosphorus; Ca x P, calcium x 

phosphorus product. Legends: SD, standard deviation; (*)P < 0.05. 
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5.9 Tabela 2 

 

Table 2: Descriptive statistics and Mann-Whitney U-test for radiomorphometric indices and 

laboratory parameters for control group according to gender. 

Variables Gender Mean ± SD p value 

Radiomorphometric indices 

MI Male 

Female 

3.78 ± 0.54 

3.61 ± 0.63 

0.10 

HMF Male 

Female 

10.16 ± 1.30 

9.24 ± 1.30 

<0.01* 

THM Male 

Female 

27.28 ± 2.51 

24.81 ± 1.76 

0.01* 

PMI Male 

Female 

0.38 ± 0.07 

0.40 ± 0.09 

0.30 

 

OHM Male 

Female 

29.45 ± 3.77 

26.79 ± 3.76 

<0.01* 

ABR Male 

Female 

0.11 ± 0.97 

0.12 ± 0.08 

0.61 

MF-ABC Male 

Female 

14.36 ± 2.17 

13.12 ± 1.91 

0.02* 

Laboratory parameters 

PTH Male 

Female 

15.61  ± 4.09 

18.88  ± 9.84 

0.10 

Ca Male 

Female 

9.79 ± 0.50 

9.88 ± 0.60 

0.34 

 

P Male 

Female 

3.47 ± 0.51 

3.43 ± 0.57 

0.68 

Ca x P Male 

Female 

33.93± 5.41 

33.96 ± 6.09 

0.80 

(*)P < 0.05 
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5.10 Tabela 3 

 

Table 3: Frequency distribution and chi-square test for the variables MCI and bone trabecular 

pattern according to the control group and group of patients with CKD-MBD. 

Mandibular cortical index Patients Control p-value 

C1 

C2 

C3 

16.67% (n=11) 

37.88% (n=25) 

45.45% (n=30) 

87.12% (n=115) 

12.88% (n=17) 

0.00% (n=0) 

 

<0.01* 

Trabecular bone pattern Patients Control  

Dense 

Heterogeneous 

Sparse 

Sparse with ground-glass appearance 

7.59% (n=5) 

30.34% (n=20) 

18.19% (n=12) 

43.94% (n=29) 

36.37% (n=48) 

58.33% (n=77) 

5.30% (n=7) 

0.00% (n=0) 

 

<0.01* 

C1, normal cortex; C2, moderately eroded cortex; C3, severely eroded cortex. (*) P < 0.05 
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6 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES 

 

     6.1 Comentários 

Durante a coleta de dados foi notado que uma grande parte dos portadores 

de DRC realizava diálise há muito tempo. Em seguida o estudo foi direcionado com 

o intuito de saber se os pacientes, masculinos ou femininos que faziam diálise há 

mais tempo teriam mais alterações no osso mandibular entre os mesmos, como 

também comparando-os com pacientes que não tinham DRC da mesma faixa etária 

e mesmo gênero. Notou-se com os resultados obtidos, que o tempo de diálise foi 

maior nos homens do que nas mulheres com DRC-DMO, e isso poderia ser um fator 

agravante aos resultados adquiridos em relação às alterações ósseas encontradas. 

A avaliação das dosagens bioquímicas de PTH, Ca e P foram obtidas com a plena 

colaboração do laboratório de análises clínicas do HUOL facilitando a obtenção dos 

dados da pesquisa. Foram detectados alguns pacientes com tumores (tumor marrom 

e leontíase urêmica), presentes em uma pequena parte desta população, sendo 

encaminhados e acompanhados para tratamento cirúrgico (paratireoidectomia e 

excisão do tumor) e posterior descrição em relatos de casos clínicos, após o 

desfecho. Na ocasião da realização do transplante renal, o protocolo estipulado pelo 

HUOL exigiu a avaliação oral como pré-requisito para a realização do transplante 

renal, o que facilitou de certa forma a coleta de dados, apesar da locomoção e 

doenças associadas dos pacientes doentes serrem muitas vezes um empecilho. 

A amostra atual consistiu de 66 pacientes com DRC-DMO e 132 controles 

com idade média de 40,21 e 41,06 anos, respectivamente, incluindo 38 homens com 

média de idade de 41,21 anos (variação: 21-71 anos) e 28 pacientes do sexo 

feminino com idade média de 38,85 anos (variação de 20 a 59 anos). Nas mulheres, 

a média de idade da menarca foi de 12,61 (± 2,6) anos e a média de idade na 

menopausa foi de 46,7 anos (± 4,1). No grupo controle, a média de idade dos 

homens foi de 42,59 anos (variação: 19-74 anos) e nas mulheres a idade média foi 

de 38,98 anos (variação: 18-60 anos). A média de idade da menarca e da 

menopausa no grupo controle foi de 12,84 (± 2,9) e 49,1 anos (± 3,8), 

respectivamente. Ambos os grupos apresentavam mandíbulas dentadas e estágio 5 

da DRC-DMO (taxa de filtração glomerular <15 ml / min / 1,73 m2). A principal causa 

de DRC-DMO foi hipertensão arterial sistêmica em 56,75% dos homens e em 
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40,74% das mulheres. Para cada paciente com DMO-DRC, dois pacientes 

saudáveis do mesmo sexo, raça e idade foram designados. 

Acordo entre observadores 

Para as variáveis quantitativas (IM, AFM, ATM, IPM, AOM, GROA e FM-

COA), o coeficiente de correlação intraclasse também apresentou concordância 

substancial entre os três observadores (Tabela I). A avaliação radiográfica foi 

realizada por três examinadores calibrados. A calibração dos parâmetros 

quantitativos e qualitativos foi realizada por meio de cinco radiografias panorâmicas. 

Resultados divergentes foram discutidos até o consenso ser alcançado. O teste 

kappa forneceu evidências estatísticas de concordância interobservador para as 

variáveis qualitativas analisadas (p <0,05): CCL (observador 1 vs. 2, 0,82; 

observador 1 vs. 3, 0,87; observador 2 vs. 3, 0,75) e padrão ósseo trabecular 

(observador 1 vs. 2, 0,86; observador 1 vs. 3, 0,82; observador 2 vs. 3, 0,69). Os 

índices kappa indicaram concordância quase perfeita ou substancial. 

 

6.1.1 Tabela I 

Tabela I. Coeficiente de correlação intraclasse para avaliação da concordância intra e 

interobservador. 

Variáveis 

quantitativas 

Acordo entre observadores Acordo interobservadores 

Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3 Obs. 1x2 Obs. 1x3 Obs. 2x3 

IM 0.89 0.85 0.90 0.74 0.68 0.69 

AFM 0.82 0.84 0.91 0.82 0.78 0.79 

ATM 0.89 0.81 0.92 0.72 0.73 0.67 

IPM 0.88 0.91 0.82 0.80 0.75 0.77 

AOM 0.86 0.93 0.81 0.72 0.61 0.66 

GROA 0.90 0.94 0.82 0.67 0.66 0.71 

FM-COA 0.84 0.91 0.96 0.72 0.60 0.69 

IM, índice mental; AFM, altura no forame mentual; ATM, altura total da mandíbula; IPM, 

índice mandibular panorâmico; AOM, altura original da mandíbula; GROA, grau de 

reabsorção óssea alveolar; FM-COA, Forame mentual-crista óssea alveolar. 
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Comparação de parâmetros quantitativos entre pacientes com DMO-DRC e grupo 

controle de acordo com o gênero 

A duração média da hemodiálise foi de 7,37 anos em pacientes do sexo 

masculino e 6,32 anos em pacientes do sexo feminino. Considerando apenas o 

grupo de pacientes com DRC-DMO, a comparação das variáveis quantitativas entre 

os gêneros revelou diferença estatisticamente significante apenas para ATM e FM-

COA (p = 0,01 e p = 0,04, respectivamente). Para ATM, com valores médios mais 

elevados em pacientes do sexo masculino (26,19 ± 2,61 mm) versus (24,02 ± 3,39 

mm). O mesmo foi observado para FM-COA, valores médios mais elevados foram 

encontrados em pacientes do sexo masculino (14,01 ± 3,12 mm) pacientes (12,71 ± 

2,43 mm). Não houve diferença significativa p > 0,05 entre os sexos para os demais 

parâmetros. Os resultados são mostrados na Tabela II. 

 

6.1.2 Tabela II 

Tabela II. Estatística descritiva e teste de Mann-Whitney para índices 

radiomorfométricos e parâmetros laboratoriais para pacientes com DRC-DMO e grupo 

controle de acordo com o sexo. 

 

Variáveis 

 

Gênero 
PACIENTES COM DRC-DMO GRUPO CONTROLE 

Média ± DP       Valor p Média ± DP Valor p 

              Índices Radiomorfométricos 

IM Masculino 

Feminino 

1.86 ± 1.23 

1.63 ± 1.22 

0.28 3.78 ± 0.54  

3.61 ± 0.63 

0.11 

AFM Masculino 

Feminino 

         8.89 ± 1.70 

8.60 ± 1.53 

0.39 10.16 ± 1.30 

9.24 ± 1.30 

<0.01 

ATM Masculino 

Feminino 

26.19 ± 2.61 

24.02 ± 3.39 

0.01* 27.42 ± 2.50 

24.91 ± 1.76 

<0.01 

IPM Masculino 

Feminino 

0.21 ± 0.15 

0.19 ± 0.14 

0.34 

 

0.38 ± 0.07 

0.40 ± 0.09 

0.30 

 

AOM Masculino 

Feminino 

25.77 ± 4.94 

24.94 ± 4.42 

0.39 29.45 ± 3.77 

26.79 ± 3.76 

<0.01 

GROA Masculino 

Feminino 

0.20 ± 0.31 

0.11 ± 0.09 

0.19 0.11 ± 0.97 

0.12 ± 0.08 

0.29 

FM-COA Masculino 

Feminino 

14.01 ± 3.12 

12.71 ± 2.43 

0.04* 14.36 ± 2.17 

13.12 ± 1.91 

0.02 

                Parâmetros laboratoriais 

PTH Masculino 

Feminino 

944.71  ± 278.58 

1142.14  ± 483.52 

0.13 15.61  ± 4.09 

18.88  ± 9.84 

0.10 

Ca Male 

Feminino 

9.13 ± 0.51 

9.06 ± 0.98 

0.41 

 

9.79 ± 0.50 

9.88 ± 0.60 

0.34 

 

P Masculino 

Feminino 

5.42 ± 0.92 

5.60 ± 1.11 

0.50 3.47 ± 0.51 

3.43 ± 0.57 

0.69 

Ca x P Masculino 

Feminino 

49.11± 10.14 

50.79 ± 11.78 

0.62 33.93± 5.41 

33.96 ± 6.09 

0.81 
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IM, índice mental; AFM, altura no forame mentual; ATM, altura total da mandíbula; IPM, 

índice mandibular panorâmico; AOM, altura original da mandíbula; GROA, grau de 

reabsorção óssea alveolar; FM-COA, forame mentual-crista óssea alveolar, hormônio 

paratireoideano; Ca, cálcio; P, fósforo; Ca x P, produto cálcio x fósforo. Legendas: DP, desvio 

padrão; * p < 0,05. 

Em relação apenas ao grupo controle, a comparação das variáveis 

quantitativas entre os gêneros revelou diferença estatisticamente significante para o 

AFM (p = <0,01), ATM (p = 0,01), AOM (p = <0,01) e FM-COA (p = 0,02) . Para 

todos os parâmetros, os valores médios mais elevados foram encontrados nos 

pacientes do sexo masculino (10,16 ± 1,30; 27,28 ± 2,51; 29,45 ± 3,77 e 29,45 ± 

3,77, respectivamente) em relação aos do sexo feminino (9,24 ± 1,30; 24,81 ± 1,76; 

26,79 ± 3,76 e 13,12 ± 1,91, respectivamente). Não houve diferença significativa 

com nível de significância de 5% entre os sexos para os demais parâmetros. Os 

resultados também são mostrados na Tabela III. 

 

6.1.3 Tabela III 

Tabela III. Estatística descritiva e teste de Mann-Whitney para índices radiomorfométricos e 

parâmetros laboratoriais para o grupo controle de acordo com o gênero. 

Variáveis Gênero Média ± DP p valor 

Índices Radiomorfométricos 

IM Masculino 

Feminino 

3.78 ± 0.54 

3.61 ± 0.63 

0.10 

AFM Masculino 

Feminino 

10.16 ± 1.30 

9.24 ± 1.30 

<0.01* 

ATM Masculino 

Feminino 

27.28 ± 2.51 

24.81 ± 1.76 

0.01* 

IPM Masculino 

Feminino 

0.38 ± 0.07 

0.40 ± 0.09 

0.30 

 

AOM Masculino 

Feminino 

29.45 ± 3.77 

26.79 ± 3.76 

<0.01* 

GROA Masculino 

Feminino 

0.11 ± 0.97 

0.12 ± 0.08 

0.61 

FM-COA Masculino 

Feminino 

14.36 ± 2.17 

13.12 ± 1.91 

0.02* 
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Parâmetros laboratoriais 

PTH Masculino 

Feminino 

15.61  ± 4.09 

18.88  ± 9.84 

0.10 

Ca Masculino 

Feminino 

9.79 ± 0.50 

9.88 ± 0.60 

0.34 

 

P  Masculino 

Feminino 

3.47 ± 0.51 

3.43 ± 0.57 

0.68 

Ca x P Masculino 

Feminino 

33.93± 5.41 

33.96 ± 6.09 

0.80 

IM, índice mental; AFM, altura do forame mentual; ATM, altura total da mandíbula; IPM, 

índice mandibular panorâmico; AOM, altura original da mandíbula; GROA, grau de 

reabsorção óssea alveolar; FM-COA forame mentual-crista óssea alveolar; PTH, hormonio 

paratireoideano; Ca, cálcio; P, fósforo; Ca x P, produto cálcio x fósforo. Legendas: DP, desvio 

padrão; * p <0,05. 

Comparação de parâmetros qualitativos entre pacientes com DMO-DRC e grupo 

controle 

A Tabela IV mostra os parâmetros qualitativos (ICM e padrão ósseo 

trabecular) obtidos para o grupo controle e pacientes com DMO-DRC. A análise do 

ICM, independentemente do sexo, mostrou evidência de diferença significativa entre 

o grupo controle e o grupo de pacientes com DRC-DMO (p < 0,01). Vinte e cinco 

pacientes (37,88%) foram classificados como C2 (margem endosteal com defeitos 

lacunares), incluindo 39,47% (n = 15) homens e 35,71% (n = 10) mulheres. A 

maioria dos 66 pacientes com DMO-DRC (45,45%, n = 30) foi classificada como C3 

(camada cortical claramente porosa); destes, 50,00% (n = 19) eram homens e 

39,28% (n = 11) eram mulheres. 

 

6.1.4 Tabela IV 

Tabela IV. Distribuição de frequência e teste qui-quadrado para as variáveis ICM e 

padrão trabecular ósseo de acordo com o grupo controle e grupo de pacientes com 

DRC-DMO. 

Índice da cortical mandibular Pacientes Controle p-valor 

C1 

C2 

C3 

16.67% (n=11) 

37.88% (n=25) 

45.45% (n=30) 

87.12% (n=115) 

12.88% (n=17) 

0.00% (n=0) 

 

<0.01* 

Padrão trabecular ósseo Pacientes Controle  
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Denso 

Heterogêneo 

Esparso 

Esparso com aparência de vidro fosco 

7.59% (n=5) 

30.34% (n=20) 

18.19% (n=12) 

43.94% (n=29) 

36.37% (n=48) 

58.33% (n=77) 

5.30% (n=7) 

0.00% (n=0) 

 

<0.01* 

C1, córtex normal; C2, córtex moderadamente erudido; C3,córtex severamente erudido. (*) Valor-p < 

0,05 

 

Uma diferença significativa entre o grupo controle e os pacientes com DMO-

DRC, independentemente do sexo, também foi observada para o padrão ósseo 

trabecular (p < 0,01). No grupo com DRC-DMO (n = 66), a maioria dos pacientes 

(43,94%, n = 29) exibiu a classificação óssea trabecular de esparso com aparência 

de vidro fosco. Entre os 38 pacientes do sexo masculino com DMO-DRC, o osso 

trabecular foi classificado como esparso com aspecto em vidro fosco em 47,37% (n 

= 18) e heterogêneo em 28,94% (n = 11). Esses percentuais foram 39,29% (n = 11) 

e 32,14% (n = 9), respectivamente, entre pacientes do sexo feminino. No entanto, 

não foram observadas diferenças significativas na classificação óssea trabecular 

entre os gêneros (p > 0,05). 

Índices radiomorfométricos comparados a parâmetros clínico-laboratoriais entre 

pacientes com DMO-DRC e grupo controle 

A análise da correlação entre os índices radiomorfométricos e as variáveis 

clínico-laboratoriais, considerando todos os pacientes com DMO-DRC, mostrou 

correlações negativas e significativas moderadas entre IM (r = -0,36; p = 0,03) e PTH 

(variando de 601 a 2500 pg / mL). Em indivíduos do sexo masculino (r = -0,21; p = 

0,19) e do sexo feminino (r = -0,55; p <0,01), o IM tendeu a diminuir com o aumento 

dos níveis de PTH. Não foram observadas correlações entre IM e Ca / P (r = -0,26; p 

= 0,11 / r = -0,11; p = 0,48, respectivamente) e entre IPM e Ca / P (r = -0,15; p = 0,36 

/ r = -0,17; p = 0,29, respectivamente) em pacientes do sexo masculino. Em 

pacientes do sexo feminino, correlações negativas e significativas moderadas foram 

observadas entre IPM e PTH (r = - 0,47; p = 0,01). Não foram observadas 

correlações entre IM e Ca / P / Ca x P (r = 0,02; p = 0,92 / r = 0,05; p = 0,76 / r = 

0,79; p = 0,68, respectivamente) e entre IPM e Ca / P / Ca x P (r = 0,09; p = 0,62 / r = 

-0,04; p = 0,98 / r = 0,10; p = 0,60, respectivamente) em pacientes do sexo feminino. 

Foi observada uma correlação negativa moderada e significativa entre IM e PTH (r = 

-0,55; p = <0,01), ATM e Ca x P (r = -0,38; p = 0,04), IPM e PTH (r = -0,47; p = 0,01), 
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bem como FM-COA e Ca x P (r = -0,41; p = 0,03) nas mulheres doentes. Os dados 

na Tabela V ilustram essas correlações. 

 

6.1.5 Tabela V 

 

Tabela V. Índices radiomorfométricos comparados a parâmetros clínico-laboratoriais entre pacientes com DMO-DRC e 

grupo controle (correlação de Sperman).  

 

IM, índice mental; AFM, altura do forame mentual; ATM, altura total da mandíbula; IPM, índice mandibular panorâmico; 

AOM, altura original da mandíbula; GROA, grau de reabsorção óssea alveolar; FM-COA forame mentual-crista óssea alveolar; 

PTH, hormonio paratireoideano; Ca, cálcio; P, fósforo; Ca x P, produto cálcio x fósforo. Legendas: DP, desvio padrão; * p 

<0,05. 

O hiperparatireoidismo secundário é uma complicação comum da DRC 

terminal, que se torna mais grave à medida que a função renal declina, levando a 

manifestações patológicas da doença que incluem osteodistrofia renal, calcificações 

extraesqueléticas, redução da qualidade de vida e aumento do risco de 

mortalidade.14,20-22 Anomalias ósseas em pacientes com DRC refletem o defeito no 

metabolismo do cálcio que resulta em HPTS. Esse problema é visto em até 92% dos 

pacientes em hemodiálise.9,23 Alterações no metabolismo ósseo, causadas por 

doenças renais e hepáticas, levam à osteopenia.23 O osso não saudável e 

osteopênico é mais vulnerável a insultos químicos, físicos e infecciosos e mais a 

destruição é esperada nestes casos.23-25 Como consequência do HPTS, poderá 

ocorrer o aparecimento da osteoporose que é uma doença óssea metabólica de alta 
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prevalência em pacientes com DRC, caracterizada por baixa densidade mineral 

óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, levando a fragilidade 

óssea e aumento da suscetibilidade a fraturas.8,18,25 A identificação de indivíduos 

assintomáticos com risco de fraturas osteoporóticas é uma importante estratégia 

para controlar o aumento da morbidade, mortalidade e custos médicos em todo o 

mundo.26 As fraturas são comuns na DRC e os métodos para avaliar o risco de 

fratura são desconhecidos, em parte, devido à falta de estudos prospectivos.27 Em 

indivíduos com osteodistrofia devido à DRC-DMO e HAS grave PT, osteodistrofia 

renal e osteoporose secundária promovem efeitos negativos em todo o sistema 

esquelético, especialmente na mandíbula.4,9 O presente estudo contribui para a 

literatura que alterações morfológicas e estado ósseo devido a HPTS grave em 

pacientes com DMO-DRC associada a PTH, Ca, P e Ca x P juntamente com os 

índices radiomorfométricos podem ser um sinal para melhor avaliar a possibilidade 

de risco de fraturas. 

Embora seja questionável escolher um marcador bioquímico dinâmico com 

uma meia-vida muito curta, como o PTH para se correlacionar com radiografias 2D, 

e considerando que a remodelação óssea dura cerca de 3-6 meses, selecionamos 

pacientes que mantiveram resultados de PTH ≥ 600 pg / mL, durante pelo menos 

três meses. A radiografia panorâmica odontológica é uma técnica de imagem útil que 

permite ao dentista avaliar toda a dentição e o osso mandibular que, como outros 

ossos do corpo, podem ser afetados por doenças sistêmicas e locais ou tratamento 

médico, causando perda total do dente.23,28,29 O uso da radiografia panorâmica para 

predizer a densidade mineral óssea mandibular também permite determinar a perda 

da densidade mineral óssea esquelética em geral. Aproximadamente 90% dos casos 

de DRC estão envolvidos nas alterações ósseas mandibulares.24 Além disso, a 

perda óssea em sítios periféricos (principalmente osso cortical) difere da perda 

óssea em locais axiais, especialmente osso esponjoso.10,28,29 Índices 

radiomorfométricos, juntamente com dados clínico-epidemiológicos, podem ser 

usados como marcadores prognósticos de perda óssea. No entanto, não há 

consenso entre os pesquisadores sobre o uso da radiografia panorâmica como uma 

ferramenta confiável para o diagnóstico de osteoporose.1,3,13,19 A esse respeito, 

estudos indicam que o IM e o ICM são os melhores parâmetros para o diagnóstico 

de osteoporose, e a identificação de osteoporose em radiografias panorâmicas e 
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valores de referência para espessura cortical mandibular de 3,0, 3,15 e 3,5 mm têm 

sido sugeridos para o estudo da osteoporose.11,13 

A determinação da espessura cortical baseou-se no trabalho de Wical & 

Swoope,19 que após determinar a localização do forame mentual em peças 

anatômicas, afirmou que a relação entre o forame mentual e a borda inferior da 

mandíbula permaneceu relativamente constante, independentemente da idade ou 

nível de reabsorção alveolar acima do forame, e é possível demonstrar a relação 

entre a porção óssea estável abaixo do forame e a altura total da mandíbula de 

indivíduos sem reabsorção óssea. Em nosso estudo, os pacientes com DRC-DMO 

apresentaram menores índices de IM e IPM em mulheres e foram estatisticamente 

significativos do que em pacientes do sexo masculino e em pacientes controle 

indicando perda óssea. Segundo alguns autores,30 a idade média mundial da 

menopausa é de 50,7 anos. A menopausa precoce detectada aos 46,7 anos (± 4,1) 

pode ter sido o principal fator que contribuiu para o rápido declínio da densidade 

mineral óssea esquelética e maxilar.13,16,29-31 Segundo Klemetti et al.1 e Ghapanchi et 

al.23 em seus estudos, mostraram que radiografias panorâmicas de mulheres na 

pós-menopausa com DRC tem uma menor espessura do córtex mandibular em 

comparação com indivíduos saudáveis, de modo que esse parâmetro possa ajudar a 

diagnosticar a osteoporose nesses pacientes. 

Sabe-se que o HPTS tem um efeito anabólico no osso trabecular e um efeito 

catabólico no osso cortical.27 Estudos associando o IM aos níveis de PTH mostraram 

uma redução no córtex mandibular com a progressão do HPTS.1,8,28 No presente 

estudo, a variação ocorreu principalmente no IM e no IPM, observando-se correlação 

negativa moderada e significativa entre o IM e o PTH, assim como entre o IPM e o 

PTH em pacientes do sexo feminino. Estes resultados demonstram que as mulheres 

tendem a ter menor densidade mineral óssea que os homens com HPTS nesta faixa 

etária, provavelmente devido aos critérios e fatores como raça, fatores genéticos, 

tabagismo, uso de drogas, idade da menarca, ciclo menstrual, ingestão de 

nutrientes, atividade física e amenorréia frequente, bem como o efeito das alterações 

hormonais causadas pela menopausa com a retirada do estrogênio em mulheres na 

pós-menopausa. Os índices radiomorfométricos podem ser utilizados para a triagem 

desses pacientes para prevenir comorbidades associadas à DRC, embora poucos 
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estudos tenham mostrado que sexo masculino, idade e tempo de diálise são fatores 

agravantes do HPTS.3,8,12,13,32-37 

Um aumento nos níveis séricos de P e Ca x P está significativamente 

associado à progressão da DRC, que também está associada à morbidade e 

mortalidade desses pacientes, especialmente quando relacionados a eventos 

cardiovasculares.4,37 Foi observada associação entre ATM e Ca x P assim como FM-

COA e Ca x P em pacientes do sexo feminino e este resultado sugere que a duração 

da diálise, que foi maior em homens em comparação as mulheres, pode ser um fator 

importante. O ICM e o padrão trabecular ósseo indicaram alteração da qualidade 

óssea em pacientes do sexo masculino. Além disso, segundo alguns autores, o 

estágio 5 da DRC e o HPTS grave manifestam-se de forma mais agressiva em 

homens.8,38,39 

A osteodistrofia renal pode se manifestar como uma doença de baixa 

remodelação óssea ou como uma doença óssea dinâmica, particularmente em 

pacientes diabéticos. Um estudo anterior que avaliou a relação entre gêneros 

encontrou maior densidade mineral óssea mandibular em homens e maior 

densidade mineral óssea vertebral em mulheres.39 No presente estudo, foi 

observada uma diferença significativa em FM-COA e ATM entre pacientes do sexo 

masculino e feminino com DRC-DMO. Como a incidência de doença periodontal é 

alta em pacientes com DRC, a medida FM-COA foi proposta para avaliar a taxa de 

perda óssea alveolar, já que a medida ATM, se estende até a junção cemento-

esmalte e, portanto, não cobre a área indicada. Em pacientes com periodontite 

agressiva, é essencial avaliar o grau de perda da crista óssea alveolar e, de acordo 

com a literatura revisada aqui, essa área não é analisada por índices 

radiomorfométricos conhecidos. Em relação às diferenças entre os gêneros, um 

estudo anterior revelou que os homens apresentavam um perfil estável em relação à 

medida da largura cortical na região do forame mentual, independentemente do 

aumento da idade.40 

As alterações ósseas nas estruturas do SE em indivíduos pertencentes ao 

grupo de pacientes com necessidades especiais portadores de DRC dialíticos 

quando não tratadas, potencialmente podem favorecer para a má qualidade de vida 

do paciente renal crônico. Assim há necessidade de uma detalhada avaliação e 
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prestação de bons atendimentos odontológicos após o diagnóstico da DRC. A 

revisão clínica regular é importante para a identificação precoce de complicações 

orais antes e após o transplante renal. O tratamento periodontal regular não-cirúrgico 

é indicado, além disso, vem sendo recomendado que pacientes que necessitam de 

um transplante renal tenham uma avaliação oral detalhada e tratamento antes da 

cirurgia, principalmente para se erradicar possíveis focos de infecção oriundos da 

cavidade oral. O exame clínico e radiológico odontológico deve ser programado de 

forma adequada para permitir qualquer tratamento dentário necessário a ser 

realizado de forma planejada. A maior parte dos centros de transplante em todo o 

mundo tem um protocolo para verificação da cavidade oral, em sua fase de pré-

transplante. 

Manifestações no SE secundárias à doença renal e/ou à terapêutica instituída 

tem sido relatadas, as quais podem refletir, dentre outras causas, numa variedade 

de alterações do metabolismo do PTH, Ca e P, com destaque para osteodistrofia 

renal e HPTS. Apesar dos participantes da pesquisa serem dentados na região de 

pré-molares, alguns índices que avaliaram a quantidade e qualidade óssea poderiam 

ser usados em pacientes edêntulos, contribuindo para a identificação de alterações 

ósseas qualitativas e quantitativas, geralmente presentes na mandíbula, nestes 

indivíduos. 

Levando em consideração que as alterações no SE nos pacientes com DRC-

DMO podem se desenvolver em conseqüência do próprio quadro patológico, ou pelo 

efeito do tratamento instituído, este estudo propôs avaliar clínica bioquímica e 

radiograficamente os pacientes com DRC-DMO com HPTS grave em fase de pré-

transplante atendidos na Central de Transplantes Renais do Hospital Universitário 

Onofre Lopes da UFRN, Natal-RN, comparando-os com pacientes sem DRC da 

mesma idade e gênero. Este estudo caso controle do tipo observacional, 

longitudinal, prospectivo, nos possibilitou observar as alterações nos ossos gnáticos 

dos doentes renais em tratamento dialítico. Novos estudos serão necessários, a fim 

de se comparar as especificidades das alterações ósseas encontradas teriam 

alguma relação com o tempo de diálise, doença base causadora da DRC em 

pacientes do gênero masculino e feminino e, se essas alterações poderiam ocorrer 

com uma evolução diferente entre os gêneros. Além disso, os pacientes portadores 

de DRC-DMO necessitam de atenção e cuidados especiais de uma equipe 
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multidisciplinar na qual a presença do Cirurgião-Dentista se faz cada vez mais 

presente e necessário para o reestabelecimento destes pacientes. Logo, se faz 

necessário um maior número de estudos voltados à área odontológica, já que muitas 

vezes o Cirurgião-Dentista desconhece ou ignora sinais, sintomas e peculiaridades 

da doença de base. 

A parceria entre o Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, o 

Programa de Pós-graduação em Ciências Odontológicas, Departamento de 

Medicina Clínica (Nefrologia) do Hospital Universitário Onofre Lopes e a Disciplina 

de Imagenologia do Departamento de Odontologia, ambos da UFRN foram 

importantes para esta pesquisa, pois discentes e docentes dos dois programas, dos 

Departamentos e da disciplina se integraram e realizaram parcerias que 

proporcionaram a aproximação entre as áreas da Odontologia, Medicina e todas as 

outras também envolvidas, como a Bioquímica, Enfermagem, Nutrição, Serviço 

Social, Psicologia, dentre outras, necessárias para o pleno atendimento a estes 

pacientes dependentes de diálise para sobreviver. 

Após as avaliações clínico-radiográficas orais dos pacientes, notou-se a 

necessidade de tratamento odontológico, geralmente periodontal, cirúrgico e 

restaurador (principalmente), e neste sentido houve a colaboração do projeto de 

extensão no Departamento de Odontologia da UFRN, em comunhão com as 

disciplinas de Cirurgia Buco-maxilo-facial, Periodontia e Imagenologia, intitulado 

“Atendimento Odontológico aos pacientes Nefropatas em fase de pré-transplante”, 

cadastrado atualmente no SIGAA (PJ617-2018) e em execução desde o ano de 

2010.  

Foi apresentado na 34º Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa 

Odontológica (SBPqO), um painel (PN1470) intitulado “Avaliação dos índices 

radiomorfométricos da mandíbula em pacientes com doença renal crônica e 

hiperparatireoidismo secundário severo”,  sobre este estudo, no mês de setembro do 

ano de 2017. 

Cabe ao profissional de Odontologia estar capacitado para saber reconhecer 

e cuidar de um paciente com DRC dialítico, pois devido a incansáveis sessões de 

hemodiálise estes pacientes tornam-se vulneráveis e merecem receber atendimento 

odontológico diferenciado a fim de minimizar os transtornos psico-emocionais 
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ocasionados pela DRC, melhorando assim sua saúde geral, promovendo a inclusão 

ou reinclusão social e qualidade de vida destes indivíduos. A necessidade constante 

de atendimento odontológico a estes pacientes antes do transplante renal, também 

se faz necessária, principalmente no intuito de identificar possíveis alterações 

ósseas (osteodistrofias), provenientes de longos períodos de diálise. Um protocolo 

de atendimento odontológico com retorno constante ao Cirurgião-Dentista, 

responsável pelas avaliações radiográficas nestes pacientes, tem mostrado ao longo 

desta pesquisa, um conforto e segurança cada vez maior aos pacientes dialíticos. 

Houve uma melhora considerável na evolução intelectual do autor desta 

pesquisa, durante a realização da mesma. A participação em Congressos, Projetos 

de extensão, Palestras Odontológicas para os pacientes dialíticos provenientes da 

Central de Transplante Renal do Hospital Universitário Onofre Lopes, foram 

constantes e enriqueceram o conhecimento sobre esse tema.   

 

6.2. Críticas 

O protocolo odontológico do paciente a ser transplantado, exige uma 

abordagem multidisciplinar, no pré e pós-transplante. O Cirurgião-Dentista atua na 

prevenção e cura de doenças de origem odontológica, restabelecimento da função 

mastigatória, como também melhorando as condições funcionais e estéticas destes 

doentes. A maior integração da Nefrologia e Odontologia, nas suas várias 

especialidades, nestes casos faz-se necessária para a obtenção de um resultado 

satisfatório, podendo assim livrar o portador de DRC, de possíveis fontes de infecção 

de origem dentária através de visitas periódicas ao Cirurgião-Dentista, como também 

a detecção de alterações ósseas faciais em fases iniciais favorecendo o tratamento 

a ser instituído. 

Importante e necessário que o portador de DRC tenha uma atenção mais 

intensa, com acompanhamento periódico regular do Cirurgião-Dentista, pois se trata 

de um individuo imunodeprimido e geralmente se apresenta com dificuldades de 

manter uma correta higienização oral, devido a fatores debilitantes consequentes da 

doença de base que interferem na qualidade de vida. Estes pacientes apresentam 

xerostomia, bruxismo, hipossalivação, dentre outras alterações orais, além de uma 
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precária higiene oral contribuindo de forma significativa para perda óssea alveolar e 

problemas periodontais. 

       6.3 Conclusão 

Associações significativas foram encontradas (IM e PTH, IPM e PTH, ATM e 

Ca x P, FM-COA e Ca x P) em mulheres, assim como em homens (ICM e padrão 

trabecular ósseo) com DRC-DMO. Embora possa não haver correlação entre HPTS 

ou qualquer uma das doenças da DRC-DMO e fraturas de mandíbula quando o 

paciente masculino ou feminino é diagnosticado com alto risco de fratura (como em 

pacientes com HPTS e níveis séricos de PTH acima de 600 pg / mL) A biópsia óssea 

não é necessária para selecionar uma estratégia de tratamento, a menos que a 

remodelação óssea ou o tipo de osteodistrofia renal definam o tipo de tratamento. 

Nesse sentido, os índices radiomorfométricos poderiam contribuir para a estratégia 

diagnóstica óssea não invasiva, auxiliando assim no tratamento. 

Os índices radiomorfométricos mostraram-se como uma alternativa viável e 

não invasora dos tecidos para se diagnosticar possíveis alterações ósseas 

mandibulares nos pacientes com DRC-DMO. Vários pacientes portadores de DRC-

DMO, com longo tempo de diálise poderiam ser incluídos na pesquisa, mas foram 

excluídos por não terem pré-molares ou serem desdentados, já que tínhamos a 

intenção de avaliar tanto a quantidade e qualidade óssea, e como se sabe, alguns 

índices radiomorfométricos que avaliam a quantidade óssea não poderiam ser 

obtidos em pacientes que não apresentassem dentes na região de pré-molares 

inferiores. Mesmo assim, com a amostra selecionada evidenciamos uma diferença 

presente entre pacientes do gênero masculino e feminino quanto à qualidade e 

quantidade óssea mandibular, na mesma média de idade indicando que a qualidade 

óssea foi mais alterada nos homens e a quantidade mais alterada nas mulheres. 

Sendo assim, o diagnóstico precoce e adequado das manifestações clínico-

radiográficas orais exige dos profissionais da Odontologia, como integrante da 

equipe multidisciplinar de saúde, conhecimento atualizado que garanta o 

acompanhamento dos portadores de DRC dialíticos durante longos períodos de 

tempo, no intuito de prevenir ou minimizar a ocorrência de complicações do estado 

de saúde geral destes pacientes. 

No presente estudo, a maioria dos pacientes com DRC em diálise 

apresentaram má higiene oral, acúmulo de cálculo e inflamação gengival (esta 
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presente em cem por cento da amostra dos dentados), podendo se constituir em 

fontes de infecção, que poderão comprometer consideravelmente, o sucesso do 

transplante renal. Entretanto o estado do metabolismo ósseo e mineral também não 

influenciou o quadro de saúde oral dos indivíduos analisados. Diante destes 

resultados, destacamos a necessidade dos cuidados em saúde oral, cada vez mais 

constantes para estes pacientes, como parte importante do protocolo preparatório 

para o transplante renal, além de uma considerável melhora na qualidade da saúde 

oral. 
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APÊNDICE 1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA  

 

FICHA CLÍNICA A       

                  

 Data _____/_____/______ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Telefone:________________________________ Data de nascimento:____/___/_____ 

Idade:_________________           Gênero:      (    ) feminino    (    ) masculino 

 Raça: (    ) Branco   (     ) Não-branco 

 

1. HISTÓRIA MÉDICA  

1.1. Doença base que causou a insuficiência renal: 

(    ) Hipertensão         (    ) Diabetes       (    ) infecção renal crônica 

Qual:___________________________________________________________. 

1.2. Antecedentes familiares:_________________________________________. 

1.3. Data de início da diálise:_________________________________________. 

1.4. Tipo de diálise: 

(    ) Hemodiálise   (    ) DPA   (    ) DPAC   Local: __________________________ 

1.5. Dias da semana em que realiza a diálise: 

(     ) Seg   (    ) Ter   (    ) Quar   (    ) Qui   (    ) Sex  (    ) Sábado 

Local da diálise: __________________________________________________. 

1.5. Exames laboratoriais 
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Parâmetros 

bioquímicos 

analisados 

   

      Método Valores de 

Referência inicial 

Valores de 

Referência 3 

meses após 

Ca    

P    

Ca x P    

PTH    

 

 

1.6. História médica atual 

Hipertensão? (    ) Não   (    ) Sim   P.A._______________________ 

Diabetes? (    ) Não   (     ) Sim  Tipo_________________________ 

Outra doença sistêmica?  (    ) Não    (     ) Sim 

Realizou histerectomia (gênero feminino)?  (    ) Não    (     ) Sim  

Idade da menarca_________ Idade da menopausa______________ 

 

2. EXAME EXTRA-ORAL: 

2.1. Aumento de linfonodos? 

(    ) Não    (     ) Sim   Bilateral?_______________.  

2.2. Presença de assimetria facial? 

(    ) Não    (      ) Sim 

2.3. Alterações da cor da pele? 

(     ) Não    (     ) Sim _____________________________. 

Observações:__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

3. EXAME INTRA-ORAL 

 



65 
 

 
 

3.1. Condições de higiene oral: 

Ruim  Regular  Boa  

 

3.2. Frequência de escovação____________________________________________________ 

3.3. Quando foi a última visita ao Dentista__________________________________________ 

3.4. Usa o fio dental? 

(     )  Não         (     ) Sim 

3.5. Há sinais de boca seca (xerostomia)? 

(     ) Não          (     ) Sim 

3.6. Sente ardência oral? 

(     ) Não          (     ) Sim 

3.7. Outros:_____________________________________________________________ 

 

3.8 Avaliação de alterações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Há uso de próteses? 

Localização Presença 

de lesão 

Sim Não 

Lábios   

Mucosa 

Jugal 

  

Língua   

Assoalho   

Palato duro   

Palato mole   

Orofaringe   

Gengiva   
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(    ) Não       (    ) Sim. Preencha o quadro abaixo. 

 

Tipo de 

prótese/localização 

Superior Inferior 

Prótese Total   

Prótese parcial   

 

3.10 Avaliação de alterações em tecidos duros: 

Tipo de alteração 

dentária 

Elemento (s) 

Erosão   

Abrasão   

Atrição   

Mobilidade 

dentária 

  

Bruxismo   

Hipoplasia do 

esmalte 

  

Outras   

 

 

4. CONDIÇÃO PERIODONTAL-ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO 

 

 

Elemento 

dentário 

Biofilme (0-3) Cálculo (0-3) 

16V   

11V   

26V   

36L   



67 
 

 
 

31V   

46L   

  

Biofilme: 

Escores Critérios 

0 Sem pigmentação 

1 Presença de biofilme em não mais que 1/3 

2 Presença de biofilme em mais de 1/3 e menos que 2/3. 

3 Biofilme cobre mais de 2/3 da superfície dentária 

  

Cálculo: 

Escores Critérios 

0 Ausência de tártaro (nenhuma) 

1 Cálculo supra-gengival em não mais de 1/3 (leve) 

2 Cálculo supra-gengival cobre mais de 1/3, mas não mais 

de 2/3 (moderada) 

3 Cálculo cobre mais de 2/3 ou se pode observar uma 

banda de cálculo subgengival que rodeia a porção 

cervical do dente (severa) 
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5. EXAME RADIOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                   Valor      

IM - Índice Mentual_______________________________________________   

AFM - Altura do forame mentual____________________________________  

ATM - Altura total mandibular_______________________________________ 

IPM - Índice mandibular panorâmico__________________________________  

AOM - Altura original da mandíbula (2,9 x AFM)_________________________ 

ROA - Reabsorção do osso alveolar (ROA = AOM – ATM/AOM)____________ 

FM-CAO - Distância do forame mentual à crista alveolar óssea____________ 

ICM - Índice cortical mandibular (   ) denso    (   ) moderadamente erudido  (   ) 

severamente erudido (   ) 

Padrão de osso trabecular (   ) denso homogêneo (   ) heterogêneo  (   )  esparso  (   ) 

esparso com aparência de vidro fosco 
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APÊNDICE 2 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA  

 

FICHA CLÍNICA B      

                  

 Data _____/_____/______ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Telefone:________________________________ Data de nascimento:____/___/_____ 

Idade:_________________           Gênero:      (    ) feminino    (    ) masculino 

 Raça: (    ) Branco (     ) Não-branco 

 

1. HISTÓRIA MÉDICA  

1.1. Apresenta alguma doença pré-existente (osteoporose) 

(    ) se sim, qual?____________________________________________________  (   ) não 

     1.2. Exames laboratoriais 

Parâmetros 

bioquímicos 

analisados 

  

Método Valores de 

Referência 

Ca   

P   

Ca x P   

PTH   
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1.3. História médica atual 

Hipertensão? (    ) Não   (    ) Sim   P.A._______________________ 

Diabetes? (    ) Não   (     ) Sim  Tipo_________________________ 

Outra doença sistêmica?  (    ) Não    (     ) Sim 

Realizou histerectomia (gênero feminino)?  (    ) Não    (     ) Sim 

Idade da menarca_________ Idade da menopausa______________ 

 

2. EXAME EXTRA-ORAL: 

 

2.1. Aumento de linfonodos? 

(    ) Não    (     ) Sim   Bilateral?_______________.  

2.2. Presença de assimetria facial? 

(    ) Não    (      ) Sim 

2.3. Alterações da cor da pele? 

(     ) Não    (     ) Sim _____________________________. 

Observações:__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

3. EXAME INTRA-ORAL 

 

3.1. Condições de higiene oral: 

Ruim  Regular  Boa  

 

3.2. Frequência de escovação____________________________________________________ 

3.3. Quando foi a última visita ao Dentista__________________________________________ 

3.4. Usa o fio dental? 

(     )  Não         (     ) Sim 

3.5. Há sinais de boca seca (xerostomia)? 

(     ) Não          (     ) Sim 

3.6. Sente ardência oral? 

(     ) Não          (     ) Sim 
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3.7. Outros:_____________________________________________________________ 

 

3.8 Avaliação de alterações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Há uso de próteses? 

(    ) Não       (    ) Sim. Preencha o quadro abaixo. 

 

Tipo de 

prótese/localização 

Superior Inferior 

Prótese Total   

Prótese parcial   

 

3.10 Avaliação de alterações em tecidos duros: 

Tipo de alteração 

dentária 

Elemento (s) 

Erosão   

Abrasão   

Atrição   

Localização Presença 

de lesão 

Sim Não 

Lábios   

Mucosa 

Jugal 

  

Língua   

Assoalho   

Palato duro   

Palato mole   

Orofaringe   

Gengiva   
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Mobilidade 

dentária 

  

Bruxismo   

Hipoplasia do 

esmalte 

  

Outras   

 

4. CONDIÇÃO PERIODONTAL-ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO 

 

 

Elemento 

dentário 

Biofilme (0-3) Cálculo (0-3) 

16V   

11V   

26V   

36L   

31V   

46L   

 

Biofilme: 

Escores Critérios 

0 Sem pigmentação 

1 Presença de biofilme em não mais que 1/3 

2 Presença de biofilme em mais de 1/3 e menos que 2/3. 

3 Biofilme cobre mais de 2/3 da superfície dentária 

 

Cálculo: 

Escores Critérios 
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0 Ausência de tártaro (nenhuma) 

1 Cálculo supra-gengival em não mais de 1/3 (leve) 

2 Cálculo supra-gengival cobre mais de 1/3, mas não mais 

de 2/3 (moderada) 

3 Cálculo cobre mais de 2/3 ou se pode observar uma 

banda de cálculo subgengival que rodeia a porção 

cervical do dente (severa) 

 

5. EXAME RADIOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

4. ANEXOS 

 

a.  

 

APÊNDICE 3 

                                                                                                                                   Valor      

IM - Índice Mentual_______________________________________________   

AFM -  Altura do forame mentual____________________________________  

ATM - Altura total mandibular_______________________________________ 

IPM - Índice mandibular panorâmico__________________________________  

AOM - Altura original da mandíbula (2,9 x AFM)_________________________ 

ROA - Reabsorção do osso alveolar (ROA = AOM – ATM/AOM)____________ 

FM-CAO - Distância do forame mentual à crista alveolar óssea____________ 

ICM - Índice cortical mandibular (   ) denso    (   ) moderadamente erudido  (   ) 

severamente erudido (   ) 

Padrão de osso trabecular (   ) denso homogêneo (   ) heterogêneo  (   )  esparso  (   ) 

esparso com aparência de vidro fosco 
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APÊNDICE 3 

 

                     TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Este é um convite para você participar da pesquisa “AVALIAÇÃO DOS ÍNDICES 

RADIOMORFOMÉTRICOS E DO PARATOHORMÒNIO COMO ESTRATÉGIA 

PREVENTIVA DE OSTEODISTROFIAS EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA 

RENAL CRÔNICA PRÉ-DIALÍTICOS E DIALÍTICOS EM FASE DE PRÉ-

TRANSPLANTE”, que é coordenado pela Prof
a
. Dr

a
 Hébel Cavalcanti Galvão. Sua 

participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa procura avaliar clínica, bioquímica e radiograficamente a ocorrência de 

manifestações estomatológicas em pacientes acima de 18 anos, sem doença renal, 

encaminhados da Unidade de Saúde Familiar e Comunitária (USFC), localizada nas 

instalações do HUOL/ UFRN, visando prevenir ou minimizar a ocorrência destas 

manifestações e favorecer o quadro clínico geral do paciente como medida pré-

transplante. Caso você decida aceitar o convite, não irá passar por nenhum 

procedimento clínico ou cirúrgico, não havendo qualquer desconforto. Apenas nos dará 

a oportunidade de coletar informações através de um questionário. Todas as 

informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 

momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será 

feita de forma a não identificar os voluntários. Você não será manipulado 

cirurgicamente, sendo assim o risco de sua participação nesse estudo é mínimo. Se você 

tiver algum gasto que seja devido a sua participação na pesquisa, você será ressarcido, 

caso solicite. Você ficará com uma cópia deste termo e toda dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Prof
a
. Hébel Cavalcanti 

Galvão, no departamento de Odontologia da UFRN, no endereço Av. Sem. Salgado 

Filho, n˚1787, Lagoa Nova, Natal/RN, ou pelo telefone (84)3215-4138. Dúvidas a 

respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

pesquisa da UFRN, localizado no Campus Universitário da UFRN ou pelo telefone (84) 

3215-3135. 

Consentimento livre e esclarecido 
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Eu, 

______________________________________________________________________

______________________ 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

“AVALIAÇÃO DOS ÍNDICES RADIOMORFOMÉTRICOS E DO 

PARATOHORMÒNIO COMO ESTRATÉGIA PREVENTIVA DE 

OSTEODISTROFIAS EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA 

PRÉ-DIALÍTICOS E DIALÍTICOS EM FASE DE PRÉ-TRANSPLANTE”. 

 

Assinatura do participante 

 

Prof(a). Hébel Cavalcanti Galvão 

Pesquisadora Responsável 

Av. Senador Salgado Filho, n˚1787, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP.59056-000 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN (84-3215-3135) 
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