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Deteção de osteoporose em radiografias panorâmicas 

Osteoporosis detection on panoramic radiographs 

RESUMO:  

Objectivos: Promover o ensino da deteção da 
osteoporose aos profissionais de medicina 
dentária a partir de ortopantomografias, 
identificar a melhor metodologia para cada tipo 
d e c a s o , c o m v i s t a a a u x i l i a r o 
reencaminhamento para tratamento profilático 
em fases osteoporóticas. 
Materiais e métodos: Seleção e revisão 
bibliográfica de artigos publicados na PubMed, 
Repositório da UP, Science Direct, Research 
Gate, Sociedade Portuguesa de Reumatologia, 
Organização Mundial de Saúde e International 
Osteoporosis Foundation relacionados com a 
deteção de osteoporose em radiografias 
panorâmicas. 
Desenvolvimento: A osteoporose é uma 
patologia altamente prevalente na população 
mundial, deste modo, foi considerada pela 
Organização Mundial de Saúde1 e também pela 
Fundação Internacional de Osteoporose2 um 
problema de saúde pública. É de relevante 
importância a deteção precoce desta patologia 
para que possa ser realizado um tratamento 
profilático aos pacientes com indícios desta 
condição de saúde. Na verdade, o estatuto 

sócio-económico em Portugal, por vezes, 
impede que sejam requisitados exames como a 
absorciometria radiológica de dupla energia, sem 
que haja algum tipo de evidência clínica ou 
sintomatologia que pode, na sua maioria, ser 
descoberta mais tardiamente. Este facto, implica 
o avanço da doença e posteriormente, uma maior 
dificuldade na sua regressão devido ao avanço 
das fases osteoporóticas. Comparou-se os 
diferentes índices que são usados para o 
diagnóstico desta patologia, aquando da 
utilização de uma ortopantomografia, com o 
intuito de determinar se estes índices têm uma 
boa taxa de sucesso.  
Conclusão: Os diversos estudos apontam para 
uma boa taxa de deteção e concordância, desta 
forma, revertem para o papel fundamental dos 
médicos dentistas na prevenção/manutenção de 
saúde geral do seu paciente e um correto 
reencaminhamento do indivíduo afetado para o 
profissional indicado. 
Contudo, apesar da concordância entre 
resultados estes ainda são escassos e existe uma 
necessidade de mais estudos nesta área para 
amplificar os resultados. 

PALAVRAS-CHAVE: Osteoporose, Osteopenia, Radiografia Panorâmica, Ortopantomografia, 
Radiografia, Densidade Mineral Óssea 
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ABSTRACT: 
 

Objectives: To promote the training of 
osteoporosis detection to dental professionals 
using orthopantomographies, also to identify 
the best methodology for each type of case and 
on the other hand, referral for prophylactic 
treatment in osteoporotic phases.  
Materials and methods: Selection and 
bibliographic review of articles published in 
PubMed, UP Repository, Science Direct, 
Research Gate, Portuguese Society of 
Rheumatology, World Health Organization and 
International Osteoporosis Foundation related 
to the detection of osteoporosis in panoramic 
radiographs.  
Development: Osteoporosis is a highly 
prevalent disease in the world population, so it 
was considered by the World Health 
Organization1 and also by the International 
Osteoporosis Foundation2 as a public health 
problem. It is important to detect this pathology 
early so that prophylactic treatment can be 
carried out on patients with signs of this health 
condition. In fact, the socio-economic status in 

Portugal sometimes prevents exams such as 
dual energy radiologic absorptiometry, from 
being requested, if there is no clinical evidence 
or symptoms that may, in the majority of times, 
be discovered later. This unfortunately implies 
the progression of the disease and, later, a 
greater difficulty in its regression due to the 
advancement of osteoporotic phases. We 
compared the different indices that are used for 
the diagnosis of this pathology when using an 
orthopantomography for the case in order to 
determine whether these indices have a good 
success rate.  
Conclusion: The various studies point to a good 
detection and agreement rate, thus reverting to 
the fundamental role of dentists in the 
prevention / maintenance of their patient's 
general health, also promoting the referral of 
the affected individual to the indicated 
professional. However, despite the agreement 
between results, these are still scarce and there 
is a need for further studies to amplify the 
results. 

KEYWORDS: Osteoporosis, Osteopenia, Panoramic Radiography, Ortopantomography, Radiography, 
Bone Mineral Density 
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Introdução 

A osteoporose é definida por uma patologia 
óssea que tem como características o 
comprometimento da resistência e força dos 
ossos, o que implica um aumento do risco de 
fraturas. Esta força óssea remete-se para a 
existência de dois traços importantes: densidade 
óssea e qualidade óssea. A densidade óssea é 
expressa em gramas de minerais por área ou 
volume, enquanto a qualidade é deferida pela 
arquitetura, capacidade de recuperação, 
acumulação de danos e mineralização. 

Atualmente, ainda não existe nenhum método 
que permita saber exactamente a quantidade de 
força óssea em geral, contudo, a DEXA, 
absorciometria radiológica de dupla energia, é 
considerada o exame “Gold Standard”, in vivo, 
pois estima-se que a densidade óssea seja 
equivalente a aproximadamente 70% da força 
óssea geral.3  

Segundo a OMS, osteoporose significa que a 
densidade mineral óssea (DMO) avaliada pela 
DEXA da coluna lombar ou colo do fémur 
corresponde a um índice T < -2.5, sendo o 
índice T a expressão em desvios-padrão da 
DMO do indivíduo em estudo por comparação 
com a DMO de um grupo jovem do mesmo 
sexo, correspondente ao grupo etário no pico de 
massa óssea.4 

Contudo, sabe-se da existência de osteoporose 
primária, isto é, pode ocorrer em qualquer 
estágio de vida ou a osteoporose secundária que 
é resultado de medicações, outras condições ou 
patologias. Isto é importante, para se poder 
estabelecer um relacionamento com as 
condições atuais do paciente e o seu estado 
ósseo.  

Nem toda a perda óssea pode ser considerada 
osteoporose e é aqui que cabe ao médico 
dentista saber distinguir os sinais que podem ser 
apresentados numa radiografia panorâmica se é 
uma perda óssea relacionada com absorção 
alveolar expectável, ou doença periodontal 

generalizada, ou osteoporose, a combinação de 
fatores, entre outras razões plausíveis. 

Na verdade, ao longo dos anos tem-se realizado 
alguns estudos que procuram analisar a validade 
da utilização de variados índices radio-
morfométricos utilizados nas radiografias 
panorâmicas com o intuito de detetar 
osteoporose.  

A comprovação da eficácia destes índices é 
bastante importante para a população mundial, 
visto que esta é uma doença que afeta grande 
parte desta população e nem todos os indivíduos 
têm acesso a exames dispendiosos como a 
DEXA.  

Contudo, a utilização das radiografias 
panorâmicas é, em regra geral, de uso 
recorrente nos consultórios de medicina 
dentária que são normalmente efetuadas de 5 
em 5 anos, ou aquando de um tratamento que 
necessite de uma avaliação geral atualizada do 
estado ósseo-dentário do paciente, como, por 
exemplo, tratamentos ortodônticos ou próteses 
fixas como implantes, entre outros.  

A deteção de osteoporose também é de 
relevante importância para o médico dentista 
pelo facto de se poder estabelecer um 
prognóstico de tratamento consoante a 
in formação que podemos re t i ra r das 
ortopantomografias, inclusive, o estado ósseo e 
a sua capacidade de regeneração após um 
tratamento mais invasivo. Além do mais, os 
médicos dentistas devem ser capazes de captar 
o máximo de informação possível dos exames 
requisitados aos seus pacientes, fazendo 
valorizar o seu trabalho e tratamentos. 

Assim sendo,  se realmente os índices avaliados 
puderem detetar, precocemente, esta patologia 
óssea e o médico dentista puder intervir a tempo 
pode-se, desta forma, prevenir o avanço das 
fases osteoporóticas, reencaminhando os 
pacientes para os profissionais de saúde mais 
indicados para tratamentos profiláticos ou se 
necessário tratamentos já específicos para a fase 
de osteoporose. 
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Existem índices qualitativos e índices 
quantitativos para a avaliação da cortical 
mandibular e estruturas adjacentes. Estes 
índices após medidos deverão ser comparados 
com o exame de eleição, a DEXA, se o médico 
dentista assim o entender.5,6,7 

Na verdade, ao longo dos anos têm havido 
alguns estudos que tentaram relacionar o uso de 
índices radiomorfométricos das radiografias 
panorâmicas com a densidade mineral óssea de 
cada indivíduo.  

Como uma breve introdução aos índices 
abordados nesta tese temos, o índice cortical 
mandibular (ICM) descrito por Klemetti25, 
refere-se ao bordo inferior da mandíbula onde é 
avaliado a sua morfologia em 3 categorias 
distintas de C1 a C3, sendo C1 onde se 
visualiza um bordo normal, C2 um bordo 
l igeiramente erodido e C3 um bordo 
intensamente erodido, cada categoria 
respeitante a diferentes fases como normal, 
osteopenia ou osteoporose, respectivamente. 
Por outro lado, tem-se o índice mandibular 
panorâmico (IMP) desenvolvido por Benson, 
Prihoda e Glass27. Este índice é a razão entre a 
espessura da cortical mandibular e a distância 
entre o limite inferior do forame mentoniano e a 
base da mandíbula cujo valor considerado 
normal é ≥ a 0,3. 

O índice mentoniano (IM) é a medida da 
espessura do bordo cortical mandibular inferior 
abaixo dos 2 forames mentonianos descrito por 
Taguchi et al.25. Sabe-se que, no ano 1998, 
Devlin e Horner5 determinaram que espessura 
da cortical mandibular menor ou igual a 3mm 
abaixo do forame mentoniano poderia ser 
considerada parâmetro para diagnóstico de 
baixa DMO. Na verdade, o índice da largura da 
cortical mandibular (LCM) é uma variação do 

IM que é medido a partir de um compasso 
digital.  

Efetivamente, o índice antegonial (AI) é a 
medida da espessura da cortical mandibular 
executada no ponto da borda inferior da 
mandíbula onde é cortado por uma linha reta , 
extrapolada a partir de um melhor ajuste da 
linha traçada ao longo da borda anterior do 
ramo ascendente da mandíbula e, por último, 
tem-se o grau de reabsorção da crista alveolar 
(M/M) valor definido pela divisão da altura 
total da mandíbula pela altura do bordo inferior 
da mandíbula até ao centro do forame 
mentoniano, descrito por Vlasiadis et al.28 

Materiais e Métodos 

Foi realizada uma revisão bibliográfica a partir 
de artigos pesquisados na PubMed, Repositório 
da UP, Science Direct, Research Gate, 
Sociedade Portuguesa de Reumatologia, 
Organização Mundial de Saúde e International 
Osteoporosis Foundation. Tendo em vista uma 
deteção simplificada aos profissionais de saúde 
oral, colocou-se como critério de exclusão 
qualquer programa informático complexo que 
funciona-se como extensão dos conhecimentos, 
apenas focando nos estudos de avaliação 
criterial de radiografias panorâmicas digitais ou 
convencionais, que apenas implicassem o 
estudo e medições feitas por estes, sem meios 
de software adicionais aos correntes. Foram 
seleccionados no total 28 artigos para a 
elaboração desta monografia. Foi usado um 
artigo de 1998, para uma melhor compreensão 
do contexto inicial e evolução, todos os outros 
continham um tempo de intervalo de menos de 
15 anos. A pesquisa dos artigos foi realizada 
com as seguintes palavras-passe: osteoporose, 
radiografia panorâmica, densidade mineral 
óssea, ortopantomografia e radiografia. 

V



FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA DO PORTO Maria João Patrício Alves

Desenvolvimento 

REVISÃO DA LITERATURA 

O estudo de K. Horner e H. Devlin 5, «The 
relationship between mandibular bone mineral 
dens i t y and pano ramic r ad iog raph ic 
measurements» compara a densitometria óssea 
obtida por uma DEXA e as medições de 
ortopantomografias para verificar se era ou não 
possível prever a validade das medições 
lineares em comparação com a DMO, isto é, 
deduzir uma perspectiva da densidade óssea 
mandibular a partir das ortopantomografias. Foi 
utilizado um grupo de estudo pequeno, apenas 
de 40 mulheres edêntulas. Apesar da densidade 
óptica das panorâmicas não terem relação com a 
DMO, verificou-se que espessura da cortical 
mandibular estava correlacionada com a DMO 
mandibular, assim como o índice mandibular 
panorâmico. Assim sendo, há uma moderada 
especificidade de diagnóstico para a DMO 
mandibular e ainda existem alguns problemas 
de repetibilidade, os autores referem que é 
necessário mais trabalho de investigação para 
superar os problemas da repetibilidade e 
providenciar um grupo de estudo mais amplo.  

Na verdade, Halling A. et al8 utilizaram um 
grupo de estudo com 211 indivíduos para 
determinar se existia validade no índice  
descrito por Klemetti25, o ICM. Todos os 
participantes fizeram uma DEXA, tal como uma 
ortopantomografia e classificaram o córtex 
m a n d i b u l a r c o m o 0 - n o r m a l , 1 - 
moderadamente erodido ou 2 - altamente 
erodido. Neste estudo, repararam que o valor 
q u e f o r n e c i a m a i o r v i a b i l i d a d e e r a 
correspondente à categoria 2 do ICM, este 
ponto empunha uma sensibilidade de 50% e 
especificidade de 89%. Constatou-se que 87% 
dos ind iv íduos fo ram co r rec t amen te 
diagnosticados, nesta categoria.  

Sabe-se que a categoria 2 do ICM é uma das 
mais importantes, pois é aqui que se inicia um 
estado osteoporótico/osteopenia.  

Deste modo, Halling A. et al demonstram que a 
avaliação da cortical mandibular é um método 
viável que pode excluir osteopenia/osteoporose. 
Estes resultados indicam, portanto, que os 
profissionais da área, dispondo desta 
oportunidade, devem avaliar e referenciar os 
pacientes que necessitam de uma DEXA 
considerada o exame “gold standard” para 
diagnosticar a patologia, possivelmente, 
associada. Por outro lado, excluir aqueles que 
não têm necessidade de se submeter a este 
exame. 

Na verdade, A. Taguchi et al.9 organizaram um 
estudo de extrema importância para a 
comunidade médica e técnica da área de 
Medicina Dentária, quando estruturaram um 
grupo com 60 observadores com idades 
compreendidas entre os 25 e os 66 anos. Entre 
estes, encontravam-se 35 especializados em 
radiologia ora l , 11 per iodont is tas , 8 
prostodontistas, 2 ortodontistas, 1 endodontista, 
2 especializados em cirurgia oral e 3 eram 
médicos especializados em estomatologia. 

O grupo de estudo incluía 100 participantes, 
pós-menopausa com 50 ou mais anos sem 
diagnóstico prévio de osteoporose. Foram feitas 
radiografias panorâmicas e uma DEXA a cada 
uma da coluna lombar (L2-L4) e do fémur. 

Este estudo validou a eficácia na identificação 
de mulheres com risco de osteoporose, a nível 
mundial, por profissionais de saúde oral com a 
utilização de radiografias panorâmicas, 
usufruindo do método de Klemetti. A 
concordânc ia en t re obse rvadores fo i 
considerada suficiente, isto é, com 60% de 
acordo. Verificou-se que para os restantes que 
não mostraram concordância intra-observador a 
eficácia do diagnóstico era baixa e requeriam 
mais treino. 

Por outro lado, Yasar F. et al10 tentou 
determinar, especialmente, a uniformidade de 
r e s p o s t a d o s o b s e r v a d o r e s d a s 
ortopantomografias, tanto entre eles próprios 
(intraobservador) e entre si (interobservadores). 
Para isto, selecionaram 55 radiografias de 
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indivíduos do sexo feminino que tinham sido 
obtidas como finalidade de diagnósticos de 
rotina, de forma aleatória. As idades foram 
ocultadas dos observadores. As avaliações 
foram feitas em duas sessões separadas com um 
intervalo de 9 meses, entre estas. Nas 
radiografias apenas era visível o forame 
mentoniano e o bordo inferior da mandíbula, o 
restante estava tapado com fita preta opaca.  

Três observadores avaliaram, distanciados entre 
si, o índice cortical mandibular, primeiro em 
panorâmicas cobertas e depois descobertas 
(completas), duas vezes com duas semanas de 
intervalo. Estas avaliações foram repetidas 9 
meses depois. Todos os observadores tinham 
trabalhado no departamento de radiologia oral 
por mais de 8 anos. O observador A tinha mais 
de 5 anos de experiência em avaliar o ICM nas 
ortopantomografias, já os observadores B e C 
não tinham qualquer experiência a avaliar o 
ICM e foi-lhes leccionadas instruções prévias 
com o uso de um diagrama ilustrativo e as 
descrições características das classificações do 
ICM. 

Logo, foi possível reparar que cobrir a 
ortopantomografia não fornecia qualquer 
diferença nos resultados. Experiências prévias 
davam mais consenso intra-observadores e 
inter-observadores, o consenso aumentava com 
a experiência na avaliação do ICM. 

Uns anos mais tarde, Erdogan Ö. et al.11 
procurou uma relação entre a saúde periodontal 
e a osteoporose. Reuniram 108 mulheres com 
pós-menopausa que tinham feito um exame de 
rotina no médico de família e eram saudáveis, 
sem qualquer patologia sistémica. Fez-se uma 
DEXA da L2-L4 a todas as participantes. As 
ortopantomografias foram avaliadas, segundo o 
método descrito por Klemetti25, o ICM, por 
dois cirurgiões orofaciais sem qualquer 
conhecimento dos resultados da DEXA e 
separados um do outro. Encontrou-se uma 
correlação significante de T-scores entre o ICM 
e a densidade (r = -0.33) óssea.  

A redução de densidade nas periapicais e erosão 
da cortical inferior mandibular estão associadas 
com uma baixa densidade mineral esquelética. 
Os autores afirmam que «…Radiografias 
dentárias podem ser consideradas minimamente 
invasivas e um método conveniente para a 
deteção da osteoporose…» (ERDOGAN et al, 
2009, pág-161), mas estes pacientes devem ser 
reencaminhados para um meio hospitalar para 
avaliação de modo a prevenir qualquer 
complicação de uma osteoporose não 
diagnosticada previamente. 

Hastar E. et al12, analisaram a influência do 
estado dentário e do género sobre os índices 
radiográficos até agora discutidos IM, ICM e 
IMP em radiografias panorâmicas de idosos que 
tinham osteoporose e outros que não tinham 
esta patologia.  

O grupo de estudo continha 487 indivíduos 
entre os 60 e os 88 anos, isto dava uma média 
de idade de 67.9, entre eles estavam 239 
homens e 248 mulheres. Cada membro do 
grupo efetuou uma ortopantomografia onde 
foram, posteriormente, avaliados o lM, IMP e 
uma classificação morfológica da cortical 
mandibular. O IM foi realizada pela técnica 
descrita por Ledgerton et al13, na qual o forame 
mentoniano é identificado e é traçada uma linha 
perpendicular com a tangente do bordo inferior 
da mandíbula de forma a passar no centro do 
forame, este procedimento foi aplicado 
bilateralmente. Para a classificação da 
morfologia utilizou-se o ICM. 

Fez-se a análise dentária e separou-se os 
indivíduos em 3 grupos, os que possuíam 
molares foram considerados como dentados e 
os que não possuíam molares, mas tinham 
outros dentes como parcialmente dentados e  os 
êdentulos. 

A diferença dos resultados do IM e do IMP 
eram consideravelmente distintas. As mulheres 
tinham IMP e o IM inferiores comparado com 
os homens que aparentavam permanecer com 
valores normais. O status dentário está 
significativamente associado com o IM e com o 

VII



FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA DO PORTO Maria João Patrício Alves

IMP. Em pacientes êdentulos estes valores são 
bastante mais baixos. 

O ICM revelou o seguinte C1-53.0%, 
C2-45.6%, C3-1.4%, a categoria C1 é mais 
frequente em homens, C2 mais prevalente em 
mulheres e C3 apenas em mulheres. O status 
dentário também variava conforme o ICM. De 
acordo com o estado osteoporótico do paciente, 
verificou-se que C1 continha mais indivíduos 
sem osteoporose e o C2 mais indivíduos com 
osteoporose. 

Enquanto a média era de 2.88 mm do IM em 
membros com osteoporose, este valor era 
superior com uma média de 3.70 para aqueles 
que não possuíam esta condição óssea. A média 
do IMP foi de 0.27 para osteoporose e 0.32 para 
aqueles sem. 

Observou-se que mais pacientes êdentulos 
sofriam de osteoporose comparativamente com 
os dentados. O estado osteoporótico está 
significativamente associado com o status 
dentário (P<.05).  

Ardakani F. et al6, fizeram um estudo «Digital 
Panoramic Radiography as a Useful Tool for 
Detection of Bone Loss: A Comparative Study». 

Estes autores utilizaram um grupo de estudo de 
60 indivíduos, 40 mulheres e 20 homens, com 
idades de 40 a 70 anos.  

A espessura da cortical do ângulo mandibular 
de todos os pacientes foi medida de ambos os 
lados da ortopantomografia,  utilizando uma 
régua digital do computador, neste caso 
Computed Radiography como software. 

Descobriram que o coeficiente de correlação da 
espessura da cortical mandibular do lado direito 
e do lado esquerdo era de 0.820 , este é um 
resultado significante (P<0.0001).  
Pacientes com a espessura da cortical inferior a 
3mm foram enviados para fazer uma DEXA.  

Os resultados deste exame mostraram que 80%, 
destes casos manifestavam uma densidade 

mineral óssea anormal, ou seja, osteopenia ou 
osteoporose. 

O teste de Fisher foi utilizado para criar uma 
relação entre a radiografia panorâmica e os 
resultados da DEXA, este teste exibiu uma 
correlação significante (P<0.000).  

Os autores encontraram o limiar de espessura 
2.80 mm este providenciava a sensibilidade e a 
especificidade mais elevadas para o diagnóstico 
da DMO, com uma sensibilidade de 100% e 
especificidade de 89.6%. A espessura de 2.80 
mm foi considerada um limiar de corte onde a 
radiografia panorâmica e a DEXA confirmam 
os resultados um do outro. Em casos em que a 
espessura <2.80mm os indivíduos iriam ter uma 
DMO anormal e DMO normal em casos da 
espessura >2.80mm. 

Assim sendo, os pacientes que mostravam 
alterações morfológicas, como a diminuição da 
espessura da cortical inferior da mandíbula, 
revelam uma próxima relação com falta de 
mineralização e densidade óssea na anca e 
coluna vertebral. 

Os resultados deste estudo, confirmam que os 
dentistas devem referenciar os pacientes com 
uma cortical diminuída ou erodida a um 
especialista. 

Por outro lado, Shintaku W. et al14 fizeram um 
estudo publicado no Jornal of Dental Education 
«Can Dental Students Be Taught to Use Dental 
Radiographs for Osteoporosis Screening?». 
Este estudo teve a participação de 20 
estudantes, com acesso ao computador e com 
um bom currículo. Antes de qualquer avaliação 
das radiografias por parte dos alunos, estes 
tiveram uma sessão de explicação sobre 
calibração de radiografias para standardização 
por um radiologista. 

Todas as radiografias panorâmicas foram 
inicialmente avaliadas por um radiologista oral 
certificado pela American Board of Oral an 
Maxillofacial Radiology, com o uso do índice 
cortical mandibular para detectar qualquer 
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alteração relevante e para classificação destas 
mudanças morfológicas. 

Após a avaliação pelo radiologista, todas as 
radiografias foram colocadas num ficheiro 
eletrónico e distribuídas pelos alunos para as 
avaliarem. Os estudantes não tiveram acesso ao 
processo clínico, nem a qualquer outra 
informação sobre o paciente respeitante à 
ortopantomografia.  

Cada estudante empregou a sua opinião em 
relação à presença/ausência de osteoporose 
numa escala de 1 a 5  (1 - definitivamente sem 
o s t e o p o r o s e , 2 - p r o v a v e l m e n t e s e m 
osteoporose, 3- questionável, 4- provavelmente 
osteoporose presente, 5- definitivamente tem 
osteoporose). 

Formou-se uma curva de ROC, a área sobre 
essa curva designou-se Az, este valor serve de 
estimativa numérica e pode ser usada como 
desempenho do diagnóstico prestado. Na 
realidade, quanto mais próximo de 1 melhor o 
desempenho, sendo este o valor de diagnóstico 
perfeito, assim sendo acima de 0.9 tem se uma 
precisão elevada, 0.7 a 0.9 precisão moderada, 
0.5 a 0.7 baixa precisão e 0.5 significa que foi 
um resultado de hipótese.  

O coef ic ien te a l fa Cronchach’s para 
consistência foi interpretado como segue: α ≥ 
0.9 excelente; 0.9 > α ≥ 0.8 bom; 0.8 > α ≥ 0.7 
aceitável; 0.7 > α ≥ 0.6 questionável; 0.6 > α ≥ 
0.5 pobre; e 0.5 > α inaceitável. 

A consistência entre os estudantes foi excelente 
(N=20, α=0.902), o que confirmou a eficácia do 
treino prévio e standardização. A coerência 
entre os alunos e o radiologista também foi 
excelente (N=21, α=0.909).  

Este estudo comprova, deste modo, que com o 
devido treino os estudantes são capazes de 
detetar alterações morfológicas, que podem ter 
como base uma alteração da mineralização da 
densidade óssea. 

AL-Dam A. et al15 pretendia comprovar a 
validade do ICM para distinguir pacientes com 
osteoporose.  

Os autores estabeleceram 2 grupos para fazerem 
a experiência. O grupo de estudo era constituído 
por 33 mulheres e 17 homens entre os 51 e os 
93 anos, estes eram considerados um grupo de 
alto risco de osteoporose segundo as guidelines 
da Organização Alemã de Osteologia (OAO). 
Por outro lado, o grupo de controlo era 
constituído por pessoas jovens e saudáveis sem 
qualquer patologia associada, 33 mulheres e 17 
homens, entre os 21 e 57 anos. 

Foram realizadas DEXAS a todos os pacientes 
do grupo de estudo, à anca e à lombar, o espaço 
de tempo entre a radiografia panorâmica e a 
DEXA variou entre 2 a 15 dias. 

O ICM foi aplicado para a avaliação da cortical 
inferior mandibular, normal, ligeiramente/
moderadamente erodido, intensamente erodido. 

Os resultados transpareceram como se segue: 
nenhum dos pacientes do grupo de controlo foi 
classificado como cortical intensamente 
erodida, enquanto 72.2% dos pacientes que 
tinham osteoporose foram identificados como 
detentores de uma cortical intensamente 
erodida. 

S. Yamada et al16 decidiram investigar a relação 
que existe entre a forma da cortical inferior da 
mandíbula em ortopantomografias com o risco 
de ter osteoporose. 

Neste estudo, participaram 1021 indivíduos 
com idades compreendidas entre 40 a 89 anos, 
cada um teve que fazer uma ortopantomografia. 
Estas radiografias foram avaliadas por um 
radiologista oral com 26 anos de experiência 
clínica. A forma da cortical mandibular inferior 
foi avaliada em direção distal do forame 
mentoniano e categorizada em 3 grupos: 
normal, cortical moderadamente erodida e 
intensamente erodida. 
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Estabeleceu-se um historial médico, tal como 
avaliações do status dentário. Verificou-se quais 
dos pacientes possuíam osteoporose a partir  de 
um questionário respondido pelo paciente, 

quem já tinha sofrido fraturas osteoporóticas, 
assim como os medicamentos que tomavam 
para as prevenir. 

Tabela 1- número de participantes conforme as características; P-valores relacionados e sensibilidade/especificidade, valores do 
artigo de S. Yamada et al16 

A área sub a curva de ROC, designada por 
AUC, fez com que se implementa-se 
parâmetros para o mais preciso e menos 
preciso, tendo como base o seguinte, menos 
preciso se 0.5<AUC<0.7, moderadamente 
preciso se 0.7<AUC<0.9 e altamente preciso se 
0.9<AUC<1 e se os resultados fossem perfeitos 
AUC=1. 

Descobriu-se que com o avançar da idade a 
prevalência de uma cortical altamente erodida 
era superior, sendo que estava também 
fortemente associado ao sexo do indivíduo, 
mais alta no sexo feminino. Outro fator 
relevante era que o uso de medicação 
influenciava o risco de osteoporose (P < 0.001), 
assim como fumar (P < 0.001) e histórias 
prévias de reumatismo (P = 0.010). 

Os resultados da AUC para a identificação da 
prevalência de indivíduos com diagnóstico de 
osteoporose sem fraturas 0.71 e para 
identificação de indivíduos com fraturas 
osteoporóticas pela forma da cortical nas 
ortopantomografias de 0.60. Temos assim um 
resultado de moderadamente preciso para a 
primeira situação e um resultado menos preciso 
para as fraturas consoante a forma da cortical. 

Este estudo revela que indivíduos com corticais 
altamente erodidas de forma notória nas 
radiografias panorâmicas corriam maior risco 

de deteção de osteoporose sem fraturas ainda 
estabelecidas. 

Alapati S. et al17 procuraram determinar a 
conexão entre o IM, LCM, IMP com a DMO na 
identificação de grupos de risco para a 
osteoporose e investigar a influência do sexo e 
idade no IM, ICM e IMP. 

O grupo de estudo dispunha 400 indivíduos, 
com a idade entre 16-64 anos, cada um fez uma 
radiografia panorâmica. Foram feitos os 
cálculos do índice mandibular panorâmico, 
considerando o valor normal ≥0.3, calcularam o 
índice do mentoniano, considerando o valor 
normal ≥3.5mm e o índice cortical mandibular, 
de acordo com os critérios de Klemetti.  
Para se detetar o erro entre observadores, 
organizou-se uma amostra aleatória de 50 
radiografias panorâmicas, para serem 
averiguadas por um segundo observador sem 
conhecimento sobre o género e idade do 
paciente.  

D e s t a s r a d i o g r a f i a s a l e a t o r i a m e n t e 
selecionadas, o nível de concordância entre o 
primeiro e segundo observador mostraram um 
valor-k de 1 para MI, 0.991 para IMP e 1 para o 
ICM, notando-se, assim, um nível de 
concordância perfeito entre observadores para 
os índices de calibração (IMP, IM) e para os de 
não calibração (ICM). Este estudo mostra que 

HOMENS MULHERES TOTAL P-VALOR MEDICAÇÃO
SENSIBILIDADE 

(95%)
ESPECIFICIDADE 

(95%)

OSTEOPOROSE 8 80 88 P<0.001 47 (53.4%) 75 59.7

FRATURAS 
OSTEOPORÓTI

CAS
11 44 55 P=0.010 6 (10.9%) 58.2 57.6
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radiologistas de dento-maxilar com treino 
conseguem detetar grupos de risco com o uso 
destes índices. 

Em Março de 2017, Tofangchiha M. et al18, 
publicaram um estudo onde pretendiam 
verificar a precisão da deteção ao usar índices 
mandibulares radiomorfométricos e simples 
visualização do córtex mandibular. 
O grupo de estudo incluía 91 indivíduos do 

sexo feminino, dos quais 49 eram afetadas por 
osteoporose e 42 não eram afetadas. Procedeu-
se à realização de uma DEXA e uma radiografia 
panorâmica a cada participante. 

Cada radiografia foi avaliada separadamente 
por quatro radiologistas da área maxilo-facial, 
avaliaram o IM, o IA, o ICM usando o método 
descrito por Klemetti e uma simples avaliação 
v i s u a l . N e n h u m e x a m i n a d o r t i n h a 
conhecimento dos resultados da DEXA. 

Tabela 2- Valores estatísticos para dos índices IM,IA,ICM e avaliação visual, valores com base no artigo de Tofangchiha M. et al18 

Em conclusão, o resultados de sensibilidade dos 
índices IM e IA foram elevados, o que prova 
serem bons métodos de diagnósticos de uma 
DMO baixa. Desta forma, possibilitando o 
reencaminhamento do paciente para a 
especialidade devida. 

Em Abril do mesmo ano, Ohtsuki H. et al19 
convidaram 330 participantes para um estudo 
que pretendia detetar o grupo de risco de 
osteoporose em idosos com o uso da morfologia 
da cortical mandibular nas radiografias 
panorâmicas.  

Foram feitas radiografias panorâmicas a cada 
elemento do grupo de estudo, assim como, uma 
densitometria de ultra-som para a deteção da 
DMO. Foi calculada a espessura da cortical 
mandibular e o índice panorâmico mandibular 
observando-se bilateralmente o bordo inferior 
da mandíbula e também classificando-o em 3 
g r u p o s : C 1 - c o r t i c a l n o r m a l ; C 2 - 
moderadamente erodida; C3- intensamente 
erodida. Estas classificações e medições foram 

feitas por 2 dentistas generalistas com 
experiência clínica de mais de 20 anos. Para 
quantificar o consenso intraobservador foi 
escolhida uma amostra aleatória de 100 
radiografias e analisadas pelo observador 
principal. Dois observadores mediram as 
mesmas radiografias para verificar o acordo 
interobservador. Cada observador mediu a 
largura da cortical mandibular e avaliaram o 
IMP a partir da morfologia do bordo. O valor 
e s t a t í s t i c o d e k a p p a p a r a c o n s e n s o 
interobservador foi de 0.978 provando uma 
excelente reprodutibilidade.  

Entre as participantes, 186 eram mulheres, 
destas, 58.1% foram categorizada no grupo C3 
e esses indivíduos possuíam uma DMO mais 
baixa que aqueles nos grupos C2 e C1. Quanto 
à espessura também era menor em mulheres nos 
grupos C3 do que nos grupos C2 e C1. 

Na verdade, uma baixa DMO estava presente 
em 98 de 108 mulheres no grupo C3, 43 de 55 
no grupo C2 e 15 de 23 no grupo C1. Poucas 

RESULTADOS SENSIBILIDADE ESPECIFICIDADE
VALOR DE 

PREVISÃO POSITIVO
VALOR KAPPA 

(MÉDIA)
VALOR KAPPA 
(EXTREMOS)

IM 83.7 35.7 60.3 —— 0.92-0.85

IA 77.6 35.7 58.5 —— 0.87-0.82

ICM 53.1 61.9 61.9 0.46 0.41-0.93

AVALIAÇÃO 
VISUAL SIMPLES

38.8 88.1 79.2 0.62 0.49-0.76
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pessoas do sexo feminino tinham uma DMO 
normal. No entanto, existe uma correlação 
positiva entre a espessura da cortical e a DMO. 
Existe uma diminuição desta espessura com o 
avançar da idade. 

Por outro lado, 20 homens de 144 foram 
categorizados como C3, estes continham uma 
espessura mais baixa que os categorizados nos 
grupos C1 e C2, tal como as mulheres. Homens 
no grupo C3 tinham uma DMO mais baixa que 
os de C1 e C2, mas a diferença não era 
significativa. Uma alta percentagem de homens 
do grupo C3 tinham uma baixa DMO 
comparados com os restantes do mesmo sexo. 
Embora, a DMO diminuísse com a idade a sua 
espessura não estava correlacionada, ao 
contrário do que acontecia com os indivíduos 
do sexo feminino. 

Este estudo revela a importância de diferentes 
abordagens consoante a informação geral do 
paciente, sexo e idade. 

Pallagatti S. et al20 decidiram fazer um estudo 
que validasse o uso do Índice de Klemetti, 
agora designado como ICM nas radiografias 
panorâmicas com a intenção de detetar 
osteoporose em pacientes num estado inicial. 

Neste estudo, foram incluídas 60 participantes 
do sexo feminino com idade superior a 45 anos. 
Todas fizeram uma radiografia panorâmica, que 
foram avaliadas por 5 especialistas de 
radiologia oral e fizeram, também, uma DEXA 
(L1–L4 e partes da L5 e T12).  

Os resultados das análises são explícitos na 
seguinte tabela: 

Tabela 3- Resultados das radiografias panorâmicas comparativamente com os resultados da DEXA, artigo Pallagatti S. et al20 

Na realidade a média de precisão dos 5 
radiologistas nas análises das radiografias em 
relação à DEXA mostrou que a precisão era de  
58.08% na categoria normal, 63.34% na 
osteopenia e 64.74% na osteoporose. Portanto, 
num global da situação a exatidão dos 
resultados dos 5 observadores em concordância 
com a DEXA foi de 62%, seguindo o ICM. 

Em Agosto de 2017, Velayudhan Nair V. et al21 
usaram vários índices para detetarem 
osteoporose utilizando ortopantomografias. 
Utilizaram, desta forma, 36 radiografias 
panorâmicas que foram avaliadas por um 

radiologista oral com 15 anos de experiência. 
Os participantes deste estudo encontravam-se 
numa faixa etária entre os 50 e os 80 anos, estes 
foram divididos em 3 grupos, dos 50-59 anos, 
dos 60-69 e dos 70-80 anos. 

Fez-se a medição do índice panorâmico 
mandibular e índice mentoniano, pelo método 
descrito por Ledgerton et al13. Em relação ao 
IM considerou-se que qualquer valor inferior a 
3 mm era considerado osteopenia. Quanto ao 
ICM foram classificadas com C1 (normal), C2 
(osteopenia) ou C3 (osteoporose), baseada na 

RESULTADOS DAS RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS RESULTADOS DA DEXA
Técnico 

A
Técnico 

B
Técnico 

 C
Técnico 

D
Técnico  

E
DEXA 

(frequência)
DEXA  

%

NORMAL
17 

(28.3%)
15 

(25.0%)
25 

(41.7%)
14 

(23.3%)
19 

(31.7%) 21 35

OSTEOPENIA
19 

(31.7%)
25 

(41.7%)
20 

(31.3%)
31 

(51.7%)
22 

(36.7%) 18 30

OSTEOPOROSE
24 

(40.0%)
20 

(33.7%)
15 

(25.0%)
13 

(21.7%)
19 

(31.7%) 21 35

TOTAL
60 

(100.0%)
60 

(100.0%)
60 

(100.0%)
60 

(100.0%)
60 

(100.0%) 60 100
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aparência da cortical do bordo inferior da 
mandíbula distal ao forame mentoniano.  

Os autores compararam os índices na 
capacidade de deteção da osteoporose, 
considerando o IMP como gold standard, isto é, 
os outros dois índices foram comparados com 
este. 

Notou-se, então, que quando se utilizou o IMP a 
prevalência de osteopenia era de 11.1% (n=4), 
enquanto ao utilizar a IM era de 2.8% (n=1) e 
para o ICM 55.6% (n=20) C1 - normal, 38.9% 
(n=14) C2 - osteopenia, e 5.6% (n=2) C3- 
osteoporose.  

Ao utilizar o IMP como gold standard teve que 
se alterar o valor limiar, anteriormente, 
estabelecido como 3mm para o valor limiar da 
curva de ROC de 4.77mm para o IM obtendo-
se, deste modo, uma área dentro da curva de 
0.914, isto é, o IM tem um bom valor de 
deteção. 

Por outro lado, o IMP teve uma boa 
concordância entre os índices (k=0.4, P<0.05) e 
melhores previsões de diagnóstico que os 
restantes, sendo que os outros foram 
comparados a este. 

E m N o v e m b r o d e 2 0 1 7 , J . C a r m o , 
S.Medeiros22 elaboraram um estudo com o 

i n t u i t o d e d e t e r m i n a r a f u n ç ã o d a s 
ortopantomografias no diagnóstico de mulheres 
pós-menopausa. 

Logo, incluíram 198 indivíduos do sexo 
feminino pós-menopausa, as idades estavam 
compreendidas entre os 40 e os 53 anos, com 
uma média de 53.1±5.0. Todas as mulheres 
possuíam dentes e 64.6% eram de raça branca, 
2.5% eram de raça negra e 32.8% eram de 
outras e tnias . Todas as par t ic ipantes 
obtemparam-se a uma ortopantomografia cada. 
Estas radiografias foram, posteriormente, 
identificadas apenas com as iniciais dos nomes 
para ocultar qualquer dado relativo ao paciente 
e ao seu historial médico.  

Nas radiografias utilizaram dois índices um 
qualitativo, o ICM, com o C1 correspondente à 
c o r t i c a l n o r m a l , C 2 c o m o s e n d o , 
moderadamente erodida ou C3 - intensamente 
erodido, e um quantitativo, o IM, estes foram 
analisados bilateralmente. Este diagnóstico 
dispunha de uma sensibilidade de 80% e uma 
especificidade de 73%. 

Os resultados da DMO, analisados a partir da 
lombar e da parte proximal do fémur, foram 
comparados com os resultados padrão 
estabelecidos pela OMS. Obteve-se os seguintes 
resultados: 

Tabela 4- Comparação das DEXAS retiradas em diferentes locais (lombar e no fémur), baseado no artigo de J. Carmo, S.Medeiros22 

DMO (LOMBAR) DMO (FÉMUR) DMO (LOMBAR) % DMO (FÉMUR) %

OSTEOPOROSE 20/198 11/198 10.1 5.5

OSTEOPENIA 101/198 77/198 51 38.8

CONCORDÂNCIA 
(VALOR-KAPPA) 

IM
0.718 0.443

______________ ______________ 

CONCORDÂNCIA 
(VALOR-KAPPA) 

ICM
0.912 0.579

______________ ______________ 
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Resultados da DMO como osteoporose: na 
lombar 20 em 198, isto é, 10.1% dos pacientes, 
por outro lado, no fémur foram validados 11 em 
198 (5.5%), p<0.001.  
Resultados da DMO com osteopenia: na lombar 
101 em 198 (51%) e no fémur 77 em 198 
(38.8%) , p<0.001. 

Por outro lado, nas radiografias panorâmicas os 
resultados apresentavam-se iguais para os 
diferentes lados, direito e esquerdo (p > 0.05). 
Com o uso do ICM detetou-se osteoporose  em 
9.6-10.1% e osteopenia em, aproximadamente, 
50 a 54%. O índice mentoniano > 3.0mm foi 
encontrado em 66-71% dos pacientes. 

Aquando da comparação do IM com os 
resultados da DMO lombar, a concordância foi 
de 0.718 (95%CI: 0.618–0817) e 0.443 para a 
DMO femural. Em alternativa, a comparação do 
ICM com a DMO lombar o acordo foi de 0.912 
(95%CI: 0.859–0.965) e com a DMO femural 
foi de 0.579. 

Um ano depois, em Agosto 2018, Abdullah 
Balto K. et al7 estabeleceram um estudo que 
avaliava os índices panorâmicos radio-
morfométricos com a densidade mineral óssea 
numa população de mulheres Sauditas pós-
menopausa.  

A recolha de dados para esta investigação 
demorou 2 anos, com um total de 431 
p a r t i c i p a n t e s s a u d á v e i s , e s c o l h i d o s 
aleatoriamente dos centros de saúde da cidade 
de Jeddah. 

Todos os participantes procederam a um exame 
DEXA  (L1-4 e fémures-partes proximais), uma 
radiografia panorâmica, onde se completou a 
medição dos índices radiomorfométricos ICM, 
IM pelo método de Taguchi et al25, IMP, LCM 
e M/M e IA. Fizeram análises sanguíneas e a 
medição de hormonas e de outros analítos. 

Efetivamente, para se verificar o nível de 
concordância intra-observadores foram 
selecionadas 50 das ortopantomografias, 

aleatoriamente e re-examinadas, duas vezes, 
pelo observador principal. Existiu um tempo de 
intervalo de 4 semanas entre examinações. Por 
outro lado, outro observador analisou as 
mesmas radiografias para verificar a viabilidade 
inter-observador. Nenhum dos observadores 
dispunha de qualquer informação em relação 
aos resultados das DEXAs ou qualquer outro 
dado relativo aos participantes. 

Os resultados expuseram que 200 indivíduos 
tinham DMO normal, 148 osteopenia e 83 tiram 
osteoporose, este último grupo possuía uma 
idade mais alta que os outros 2 grupos com uma 
média de 60.21±6.05 anos. Outro facto, é que o 
índice de massa corporal deste grupo era 
significativamente baixo, apesar de não haver 
diferenças de RQC (relação cintura-quadril) 
entre grupos. 

Quanto às DEXAS comprovou-se que a DMO 
era menor no grupo de osteoporose do que nos 
outros dois, enquanto o grupo de osteopenia  
tinha uma DMO mais baixa que o grupo 
normal, tal como era de esperar. 

S o b o u t r a p e r s p e c t i v a , a L C M é 
significativamente mais baixa nos grupos com 
osteoporose e osteopenia, do que no de 
controlo, porém, no da osteoporose era um 
valor inferior da LCM em relação ao grupo com 
osteopenia (P=0.008). 

O IMP e a razão M/M não mostrava diferenças 
significativas entre os grupos de estudo 
(P=0.065, P=0.992, respetivamente). 

Os índices de k para o acordo intra-observador 
foram 0.810-0.906 e 0.793-0.890 para o 
ICM, P<0.05. Já a concordância intra e inter-
observadores foi feita pelo IM, profundidade 
antegonial e pelo ângulo antegonial. 

Os resultados da curva de ROC realçaram que 
LCM e IMP tinham valores semelhantes 
(P=0.002, P=0.016 respetivamente), enquanto a 
razão M/M não é significativa (P=0.081). 
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Atribui-se que a sensibilidade e especificidade 
da LCM para os T-score<-1 e T-score≤-2.5 da 

DEXA para um valor optimizado: 

Tabela 5- Distribuição dos valores de de T-scores pelos valores ótimos/sensibilidade/especificidadeTabela modificada por Maria João 
Alves da «Tabela 5: https://e-jbm.org/ViewImage.php?Type=T&aid=604857&id=T5&afn=2187_JBM_25_3_165&fn=_2187JBM», 
do artigo  de Abdullah Balto K. et al7, 

Prova-se, desta forma, que o LCM é uma 
maneira viável de diagnosticar osteoporose, 
enquanto o IMP e a razão M/M mostram-se 
pouco significativos. Contudo, deve ser 
utilizado os restantes índices para melhor 
previsibilidade IM, ICM e IA. 

Em Setembro de 2018, Navabi N. et al23 
testaram a relação entre dois índices 
radiomorfométricos (IM e ICM) e a DMO em 
mulheres com osteopenia ou osteoporose. 

Neste estudo, foram selecionadas apenas 
mulheres entre os 45 e 65 anos que estivessem 
num período de pós-menopausa à pelo menos 6 
meses. As 50 pacientes incluídas faziam parte 
de um grupo de indivíduos que estavam sobre 
suspeita de osteoporose ou osteopenia e 

estavam a frequentar um reumatologista. Assim 
sendo, cada participante foi submetida a uma 
DEXA (TC - cortical óssea do fémur e TT- ósso 
trabecular da lombar) e uma radiografia 
panorâmica. 

Na verdade, o IM foi utilizada como um 
parâmetro quantitativo e ICM como um 
parâmetro qualitativo. Para investigar a relação 
do ICM e da DMO utilizou-se o coeficiente de 
correlação de Pearson. O T-test para avaliar a 
relação de idade e do IM com o índice DMO, 
por outro lado, a sensibilidade e especificidade 
foram analizadas pela curva de ROC para 
prever o aumento da DMO. 

Os resultados obtidos ofereceram-se como se 
segue:  

Tabela 6- Distribuição pelos grupos de acordo com os resultados das DEXAS e do IM, valores de acordo com Navabi N. et al23 

DEXA T-SCORES

T-SCORE <-1 T-SCORE ≤-2.5

VALORES LIMIARES ÓPTIMOS 4.6 4.1

SENSIBILIDADE 58.4 60.2

ESPECIFICIDADE 69.4 68.4

DEXA T-SCORE ÍNDICE RADIO-MORFOMÉTRICOS

DMO (TC) DMO (TT) IM

MÉDIA -2.41+-1.19 -1+-1.16 2.49+-0.67mm

CLASSE I ——————— ——————— 12%

CLASSE II ——————— ——————— 84%

CLASSE III ——————— ——————— 4%
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Segundo a DMO, metade tinha osteoporose e a 
outra metade osteopenia. 

O t-test revelou que quando pacientes 
apresentavam osteoporose o IM tinha um valor 
mais baixo. 

A curva de ROC foi implementada para calcular 
a sensibilidade e especificidade do IM a prever 
a DMO. A áreas sub a curva de ROC foram 
0.773 IM, 0.996 TT e 0.0783 TC, sendo o 
resultado ideal AUC=1. Com a utilização da 
curva pode-se notar que TC teve uma 
sobreposição com o IM, isto significa que a 
previsão de osteoporose no fémur é mais 
precisa que na coluna lombar. 

Este estudo salientou que o IM é um bom 
contributo para uma deteção de osteoporose e 
em combinação com a DMO do fémur, é 
possível ter resultados mais fiáveis. Contudo, 
uma amostra maior do grupo de estudo é 
necessário para confirmação de resultados. 

Em Dezembro 2019, Munhoz L. et 24 
publicaram um estudo onde procuravam 
verificar, nas radiografias panorâmicas, se os 
pacientes com osteoporose sofriam ou não de 
um risco mais elevado de possuir doença 
periodontal, visto que ambas as patologias 
induzem reabsorção óssea. 

Este estudo teve uma duração de 4 anos e 
conteve 100 participantes do sexo feminino, 
sendo que 50 tinham osteoporose e 50 tinham 
uma DMO >-2.5 t-score (não osteoporóticas). 

C a d a p a r t i c i p a n t e e f e t u o u u m a 
ortopantomografia, estas foram distribuídas, 
aleatoriamente, por 2 observadores, sendo estes 
dentistas com especialidade em radiologia oral. 
Para verificar a certeza intraobservadores foram 
repetidas as medições com 2 semanas de 
i n t e r v a l o . O s r e s u l t a d o s i n t r a e 
interobservadores foram obtidos a partir do 
teste kappa. Por outro lado, realizou-se uma 
DEXA ao antebraço para permitir a medição da 
DMO. 

N a r e a l i d a d e , o s r e s u l t a d o s i n t r a e 
interobservadores foram bons com 0.89 e 0.82, 
respectivamente. Os resultados deste estudo 
revelaram também que as mulheres acima dos 
69 anos eram 3 vezes mais propensas a ter 
osteoporose e as pacientes osteoporóticas 
tinham 4.46 vezes mais probabilidade de 
possuir defeitos ósseos horizontais comparado 
com os indivíduos saudáveis. 

Este estudo prova, assim, que pacientes com 
osteoporose têm uma perda mais acentuada na 
altura de perda óssea horizontal, sendo que as 
radiografias panorâmicas se tornam um bom 
instrumento auxiliar de diagnóstico para detetar 
a osteoporose prevenindo o avançar destas 
alterações e consequentemente, melhorar o 
panorama associado à doença periodontal. 

Discussão 

De facto, pode-se compreender que, apesar da 
variação dos estudos, todos os autores dos 
diversos artigos tendem a concordar que a 
radiografia panorâmica é um método que 
possibilita aos médicos dentistas identificar esta 
patologia em estadios iniciais. Especialmente, 
relevante na altura de transição para fases mais 
avançadas que o normal, como é a osteopenia. 
Podemos utilizar diversos métodos como a 
utilização do índice de Klemetti, que é um 
método qualitativo e fácil de utilizar, como 
qualquer outro índice linear quantitativo (M/M, 
IMP, IM).  

Contudo, o médico dentista, como qualquer 
outro profissional de saúde, não deve aplicar 
apenas um elemento individualizado no 
complexo procedimento de diagnóstico, assim 
sendo, deverá utilizar diversos factores que 
podem auxiliar e conjugar os conhecimentos 
que adotou. Desta forma, deverá empregar 
vários métodos em conjunto para que possa ter 
uma maior probabilidade de uma correta 
diagnose. Permite-se, consequentemente, que o 
paciente seja exposto a raios-x adicionais, 
un icamente , quando um conjunto de 
características indicam que poderá realmente 
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sofrer de osteoporose/osteopenia que ainda não 
estava diagnosticada. Isto possibilita a 
profilaxia a um paciente, com necessidade da 
mesma, após a realização do exame “gold-
standard” in vivo, ou seja, absorciometria 
radiológica de dupla energia, certificar que é um 
caso de osteoporose ou osteopenia. 

A maioria dos artigos ao longo dos anos 
procuram investigar a qualidade dos índices de 
forma individual e independente, sem ter 
contacto com o paciente e qualquer componente 
de historial clínico ou prévia anamnese e 
mesmo assim, tendem a ter bons resultados. 
Tem que se ter em conta, que em situações 
clínicas o dentista não vai de forma alguma 
diagnosticar alguém a partir de um só fator, isso 
seria incongruente em qualquer método de 
diagnóstico e neste caso, a mesma situação se 
aplica. 

Contudo, apesar de resultados consolidantes de 
alguns artigos, estes ainda são escassos e pouco 
evoluíram ao longo do tempo. Deverá ser 
objecto de maior estudo para que as amostras de 
resultados sejam mais amplas. 

Conclusão 

Os médicos dentistas devem utilizar as 
radiografias panorâmicas como um auxiliar de 
diagnóstico para a deteção de osteoporose o 
mais cedo possível, de forma a tentar melhorar 
a vida daqueles que padecem desta patologia. 
Por ora, não é possível a elaboração de um 
fluxograma, como se pretendia no objetivo da 
tese para a utilização de um determinado índice 
para cada tipo de caso, devido ao facto que para 
uma boa precisão e para um correto 
reencaminhamento o profissional deverá aplicar 
diversos índices e não apenas um. Não há regras 
específicas para cada caso, é necessário que o 
profissional tenha sensibilidade para distinguir 
o que tem ao seu dispor para os aplicar. 

Por outro lado, é deveras relevante que os 
alunos de Medicina Dentária sejam ensinados 
as diversas técnicas para a deteção desta 
patologia, para que possam melhorar o seu 
ofício como médicos. 

Embora seja uma área em que os artigos são 
escassos, os resultados até agora obtidos têm 
sido positivos. 
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João Patrício Alves com o título: Deteção de osteoporose em radiografias

panorâmicas, está de acordo com as regras estipuladas na FMDUP, foí por

mim conferido e encontra-se em condições de ser apresentado em provas

públicas.

Porto, 11- de maio de 2020.

O Orientador
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