
 

 

 
 
RELAÇÃO ENTRE OSTEOPOROSE E SAÚDE BUCAL 

 
Paula Maria Oliveira Bibiano¹; Carolaine Santos Souza¹; Ingrynd Rayanna Vieira de Jesus¹; 
José Geraldo Tosta Albergaria da Silva²; Magno Andrade dos Santos² 

 

¹Graduandas em Odontologia (FAMAM), paula_bibiano@hotmail.com; 
carolsouza1212@hotmail.com; ingrynd_vieira@hotmail. com; ²Mestrandos em 
Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (FAMAM), FAMAM, 
josegeraldoalbergaria@gmail.com; mgno.andrade@gmail.com. 
 

A osteoporose é uma doença óssea sistêmica que acomete principalmente pacientes idosos, 
essa patologia se caracteriza pelo enfraquecimento dos ossos, diminuição da massa óssea, 
passando a ser susceptível a fraturas. É uma doença que se manifesta silenciosamente, por 
esse motivo o paciente só recebe o diagnóstico quando já ouve uma perda óssea considerável. 
No âmbito odontológico a integridade do tecido ósseo é fundamental para a saúde bucal do 
paciente, desde a sustentação das unidades dentárias até a colocação de implantes. Objetivo 
do trabalho é demonstrar a relação existente entre o paciente acometido com osteoporose e 
suas repercussões na saúde bucal. A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases de dados 
Pubmed, Scielo e Lilacs. Foram selecionados artigos publicados entre 2013 - 2018 com texto 
completo indexados em revista científica e contemplando o tema. Foram encontrados 20 
artigos e após ponderação, com base nos critérios de inclusão restaram 6, os quais foram 
utilizados para a confecção do presente trabalho.As pesquisas tem evidenciado as implicações 
da osteoporose na cavidade bucal como a redução do rebordo alveolar, diminuição da massa e 
densidade óssea maxilar e edentulismo, além de observar a diminuição da espessura óssea 
cortical, representada pelo aumento da porosidade cortical da mandíbula, em muitos casos o 
cirurgião dentista acaba descobrindo a doença através da radiografia panorâmica e assim 
encaminhado ao médico. Concluindo assim a importância do profissional ter conhecimento da 
condição sistêmica de seus pacientes, como nos casos de acometimento por osteoporose, 
como também a extrema relevância das radiografias no tratamento odontológico, como forma 
diagnóstica e como prevenção de danos maiores ao paciente. 
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