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Resumo
A necessidade de uma melhor compreensão do metabolismo ósseo tornou-se crescente na

Odontologia. O advento da implantodontia demandou a busca por boas condições de tecido ósseo
visando à colocação de implantes osseointegráveis e também pela necessidade de preparo prévio
de leitos receptores em áreas que necessitam de enxerto ósseo até as grandes reconstruções no
campo da cirurgia buco-maxilo-facial que buscam reconstruir estruturas ósseas perdidas decor-
rentes de trauma ou de destruição tumoral tendo como área doadora a região ilíaca. A osteocal-
cina, produto da ação osteoblástica, intimamente relacionada à mineralização da matriz óssea tem
sua ação estimulada pela vitamina D3 e é imprescindível para o processo de mineralização do
tecido ósseo. Neste trabalho procurou-se fazer uma revisão dos aspectos mais importantes rela-
cionados à atuação destas duas substâncias no metabolismo ósseo.

Palavras-chave: Osso e ossos/metabolismo; Remodelação óssea, Calcificação fisiológica;
Osteocalcina; Vitamina D; Implantes dentários

Abstract
The need of a better understanding of the bone metabolism became growing in Dentistry. The

coming of the implantology demanded the search for good conditions of bone tissue seeking to the
placement of implants and also for the need of previous preparation in order to receive bone grafts
in areas that need bone to great reconstructions in the field of maxillofacial surgery which looks
upon to rebuild bone structures lost by trauma or tumoral damages, which tends as donor area, the
iliac bone. The osteocalcin, product of the osteoblastic action, intimately related to the mineraliza-
tion of the bone matrix, keeps its action stimulated by the vitamin D3 and is indispensable for the
process of the bone tissue mineralization. This paper intend to a revision of the most important as-
pects related to the performance of these two substances in the bone metabolism.

Key words: Bone and bones/metabolism; Bone remodeling; Calcification, physiologic; Osteo-
calcin; Vitamin D; Dental implants

Introdução

O objetivo deste trabalho é fazer uma análise dos prin-
cipais fatores envolvidos no processo de mineralização
do tecido ósseo destacando a ação metabólica de duas
importantes substâncias envolvidas no metabolismo
ósseo que são a osteocalcina e a vitamina D3 além de
evidenciar a inter-relação entre estas duas importantes
substâncias relacionadas ao metabolismo ósseo cujas
deficiências podem interferir com o processo de os-
seointegração e homeostasia do tecido ósseo.
O fisiologista americano Walter Cannon cunhou o termo

Homeostase em 1932 para designar o conjunto de me-
canismos fisiológicos que o organismo faz para manter a
constância do meio interno a fim de garantir a manuten-
ção das funções básicas.
A homeostasia do tecido ósseo reveste-se de funda-

mental importância para a manutenção das atividades vi-
tais do organismo, além de contribuir para a compreensão
da manutenção das funções básicas do esqueleto que
são mecânica, protetora e metabólica. O elemento quí-
mico cálcio, é um dos principais constituintes de sua or-
ganização, e tem no esqueleto sua principal fonte de
reserva, cuja ausência tornaria inviável a vida como co-



nhecemos. Basta lembrar que o cálcio participa de forma
efetiva de muitos processos bioquímicos do corpo hu-
mano como a contração dos músculos, que graças ao in-
fluxo de íons cálcio através da membrana celular, por meio
de canais iônicos do mesmo nome, permite a interação de
moléculas de actina e miosina resultando na contração
muscular. Deve-se lembrar de forma especial o músculo
cardíaco que também é operado por canais iônicos de
cálcio, sem os quais sua contração não aconteceria7,17.
Inúmeros outros processos que requerem a participação do
cálcio podem ser mencionados, como a coagulação san-
guínea e ações enzimáticas diversas o que torna fácil dedu-
zir que ao longo de nosso processo evolutivo mecanismos
adaptativos diversos foram obrigatoriamente desenvolvi-
dos e selecionados a fim de garantir sua homeostasia as-
segurando a sobrevivência da espécie humana.
O tecido ósseo mantém intensa e intermitente atividade

metabólica alternando processos de reabsorção e for-
mação os quais promovem constante remodelação25-26.
Reabsorção e formação são eventos acoplados e inter-
dependentes onde a prevalência de um sobre o outro re-
sultará em ganho ou perda de massa óssea7,23.
Por sua vez, a remodelação do tecido ósseo exige

constante substituição de seus componentes onde fato-
res hormonais diversos, como aqueles mediados pelo pa-
ratormônio (PTH) e o calcitriol (vitaminaD3) são participantes
deste processo homeostásico. Vários fatores podem alte-
rar este equilíbrio modificando o turnover ósseo, como a
depleção estrogênica verificada no climatério, a adminis-
tração de corticóides por períodos prolongados e a admi-
nistração de fármacos que inibem a reabsorção os-
teoclástica, como os bisfosfonatos largamente emprega-
dos no tratamento da osteoporose e na calcemia maligna
decorrente de metástases ósseas entre outros1,13.

Composição do tecido ósseo

Podem ser reconhecidas duas fases na constituição
óssea. Uma dita inorgânica que representa cerca de 70%
do peso ósseo e outra orgânica denominada de matriz
óssea extracelular ou matriz osteóide.
Cerca de 95% da fase inorgânica está organizada na

forma de cristais de hidroxiapatita, Ca10 (PO4)6(OH)2, os
quais apresentam forma alongada e hexagonal além de
fosfato e carbonato e os 5% restantes são constituídos
por substâncias diversas23. A fase orgânica, ou matriz os-
teóide tem no colágeno tipo I seu principal representante
respondendo por cerca de 90% das proteínas ósseas
presentes na matriz e cerca de 15% de proteínas ditas
não colágenas onde a osteocalcina é a mais abundante
deste grupo3,15,23.

Células do tecido ósseo

Células ósseas representadas por osteoblastos, osteo-
clastos e osteócitos, participam desse processo de ho-
meostasia óssea, que mediante a ação de estímulos
ambientais diversos como os de natureza mecânica, elé-
trica, química e magnética são percebidos por receptores
localizados na membrana das células e os transmitem

para seu interior através do citoplasma até alcançarem o
núcleo induzindo, por mecanismo complexo, resposta a
tais estímulos23.
Osteoblastos, originários de células mesenquimais pri-

mitivas, respondem pela elaboração de todos os compo-
nentes da matriz óssea além de secretarem a fosfatase
alcalina15,22 necessária à alcalinização do meio, pois fa-
vorecerá a deposição de minerais.
Quando cessam sua fase produtiva, os osteoblastos

assumem morfologia diferente da fase cubóide anterior e
tornam-se mais achatados recobrindo a substância os-
teóide, agora mais delgada, sendo nesta fase denomina-
dos de linning cells16,19.
Os osteoblastos elaboram todas as proteínas da matriz

óssea sendo a osteocalcina ou bone Gla protein (BGP) a
proteína não-colágenamais abundante damatriz óssea e é
característica de tecidos calcificados9,23 embora outras pro-
teínas também sejam secretadas em menor quantidade
como a osteopontina, sialoproteína óssea, fibronectina, vi-
tronectina, a glicoproteína ácida óssea, trombospondina e
que atuam na adesão das células ósseas junto à superfície
óssea23. Além das proteínas acima descritas também são
secretados pelos osteoblastos importantes fatores de cres-
cimento como o fator transformador TGF-ß1 (transforming
growth factor-beta) e o IGF (insulin-growth factor) que exer-
cem uma ação parácrina e autócrina concomitante22.

Osteocalcina (OC)

A OC é uma proteína secretada por osteoblastos ma-
duros , condrócitos hipertrofiados e odontoblastos e pos-
sui seu gene localizado no cromossoma 1 (1q25-q31)
sendo constituída por uma seqüência de 49 aminoácidos
cujas posições 17, 21 e 24 (Figura 1) são ocupadas pelo
ácido y-carboxiglutâmico (Gla) que é responsável pela
fixação do cálcio e da hidroxiapatita9 na matriz extracelu-
lar o que equivale a dizer que é responsável pela efetiva
mineralização que se verifica no tecido ósseo16. Resíduos
y-carboxiglutamil são formados após y-carboxilação pós-
traducional do resíduo glutamil onde a vitamina K1 consti-
tui co-fator essencial para ocorrência de tal processo que
permitirá a mineralização da matriz depositada9.
Estudos in vitro e in vivo, indicam ainda, ter participa-

ção no recrutamento e diferenciação osteoclástica mas
outras funções ainda precisam ser esclarecidas4.

Figura 1. Esquema que representa a molécula de osteocal-
cina formada por uma seqüência de 49 aminoáci-
dos sendo que as posições 17, 21 e 24 são
ocupadas pelo ácido y-carboxilutâmico
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Sabe-se que a OC é totalmente destruída quando sob
ação de enzimas osteoclásticas não sendo portanto útil
como marcador bioquímico de reabsorção óssea. Ape-
sar de originar-se da matriz óssea, pequenas porções
podem ganhar a circulação sanguínea e serem hidroliza-
das no fígado e rim por metaloproteases tornando sua
vida plasmática bastante curta, embora possam ser iden-
tificadas por métodos bioquímicos de análise nas suas
diversas formas moleculares circulantes. Assim teremos
distribuídas: forma intacta cerca de 36%, contendo um
fragmento aminoterminal grande 1-43 (40%) e fragmentos
menores contendo frações de aminoácidos de 1-19, 20-
43 e 29-49 representam (34%) cuja excreção é depen-
dente da função renal de modo que valores acima do
habitual podem ser encontrados quando a filtração pelos
túbulos renais estiver comprometida6.
É interessante notar que sua liberação está condicio-

nada a um ciclo circadiano fazendo com que a reabsor-
ção seja maior durante a noite5,20 com pico às 4 horas e
nadir às 17 horas com uma diferença de aproximada-
mente 15%21. Seus valores acham-se acima das concen-
trações normais na doença de Paget e no hiperpara-
tireoidismo primário6,8.
O interesse pela OC explica-se por sua relação com o

processo de mineralização do tecido ósseo mas este fato
não pode ser analisado isoladamente sem a participação
da vitamina D3.

O papel da vitamina D3

A vitamina D representa uma família de esteróides clas-
sificada como seco-esteróide, e desempenha relevante
papel na absorção do cálcio. É conceitualmente conside-
rada um hormônio, não somente porque agirá em local dis-
tante de onde ocorreu sua síntese, mas também porque
necessita de conversão bioquímica para se tornar biologi-
camente ativa18. Sua síntese inicia-se na pele pela fotoliza-
ção do 7-dehidrocolesterol em hidroxivitamina D3 (co-
licalciferol), constituindo a pré-vitamina D3, pela ação da
radiação ultra-violeta (UVB), cujos comprimentos de onda
úteis à reação estão na faixa de 295-315 nm. Este sub-pro-
duto alcançará o fígado onde sofrerá sua primeira hidroxi-
lação, na posição 25 formando a pró-vitamina D3,
denominada de hidroxivitamina D3 [25(OH)D3] sendo pos-
teriormente levada a concluir sua síntese no rim onde acon-
tecerá a segunda hidroxilação, agora na posição alfa (1)
por ação da enzima 1�-hidroxilase presente na mitocôn-
dria das células do túbulo proximal, formando a 1,25 dihi-
droxivitamina D3 [1,25(OH)2D3] também conhecida como
calcitriol. Este composto final age favorecendo a absorção
de cálcio proveniente da alimentação pelo intestino del-
gado. Uma alfa globulina cuja estrutura assemelha-se à da
albumina denominada calbindina participa deste pro-
cesso, embora outras proteínas também participem deste
processo de absorção junto dos enterócitos23.
Bellido et al.2 (1993) observaram em seus estudos que

a 1,25(OH)2D3 é capaz de induzir a diferenciação de cé-
lulas estromais para células osteoblásticas sendo que as
células estromais apresentam receptores para PTH e
1,25(OH)2D3.

Fato importante a ser mencionado é que a OC tem sua
síntese estimulada pela 1,25 dihidroxivitamina D3 (calci-
triol) sendo que a vitamina K1 constitui um cofator essen-
cial para que ocorra a �-carboxilação pós-traducional do
resíduo glutamil que formará os resíduos �-carboxigluta-
mil10. Este fato parece ser suficiente para justificar a ne-
cessidade de serem considerados os níveis de vitamina
D3 presentes no organismo toda vêz que se pensar em
metabolismo ósseo.

Implicações clínicas

Os processos acima descritos são responsáveis por im-
portantes implicações clínicas que precisam ser observa-
das, principalmente quando se considera o processo de
osseointegração o qual é dependente de resposta óssea.
Assim, pacientes com baixa exposição solar e baixa in-
gestão de leite e seus derivados podem apresentar altera-
ções ósseas relacionadas ao metabolismo do cálcio.
Pacientes etilistas e os que fazem uso de anticonvulsivan-
tes merecem ser melhor avaliados tendo em vista que tais
substâncias elevam significativamente o número de cito-
cromos P450 microssomais hepáticos que promovem uma
maior degradação da vitamina D3, além de interferir com o
mecanismo de hidroxilação, que deverá ocorrer neste
órgão antes de chegar no rim. Isto implicará em níveis sé-
ricos mais baixos de vitamina D3 levando a umamenor ab-
sorção de cálcio a nível intestinal com conseqüente
redução na oferta deste mineral para o tecido ósseo11,24.
A falta de exposição solar constitui outro importante fator

que pode contribuir para a má absorção de cálcio no intes-
tino devido à não ativação da pró-vitamina D na pele pelos
fótons de radiação UVB. Estes fótons podem ser também
impedidos de penetrarem na epiderme pelos filtros de pro-
teção solar impedindo sua absorção pelas duplas ligações
conjugadas em C5 e C7 do 7-dehidrocolesterol.
Acrescente-se ainda, o fato de que com o progredir da

idade12 a pele perde eficiência em fotolizar dehidrocoles-
terol em hidroxivitamina D3 devendo ser corrigida tal de-
ficiência por preparações laboratoriais, sempre que não
houver contra-indicação. Assim, devem ser administra-
das doses de vitamina D ao paciente geralmente nas ti-
tulações habituais de 1.000 UI/dia ou em dose única
semanal de 7.000 UI, consideradas doses fisiológicas,
lembrando-se sempre tratar-se de substância lipossolú-
vel, capaz de fazer depósito em tecido gorduroso e que
portanto cuidados para se evitarem os efeitos indesejá-
veis da superdosagem devem ser observados. Autores
como Mulligan e Sobel14 (2005) sugerem que: “os dentis-
tas deveriam saber recomendar doses de cálcio e vita-
mina D para cada grupo etário e promoverem orientação
de uso adequado destes produtos ao seus pacientes.”

Discussão

Conforme exposto, muitos fatores estão envolvidos no
processo de mineralização23 do tecido ósseo mas a rela-
ção entre a vitamina D39,23 e a OC4,9,16 é estreita e reveste-
se de suma importância quando se consideram ações
dependentes dometabolismo ósseo cujas deficiências nem
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sempre podem ser reveladas por análises radiográficas e
exames pré-operatórios de rotina os quais não contemplam
uma análise da condição metabólica do tecido ósseo9,14,
principalmente quando se esperam reparações teci-
duais1,10,24-26 envolvendo enxertos de osso autógeno prove-
nientes de grandes áreas doadoras7, no âmbito da cirurgia
buco-maxilo-facial como as da região ilíaca comumente uti-
lizados nas reconstruções15,22 dosmaxilares decorrentes de
trauma diverso ou destruição óssea extensa causada por
tumores. Considerar os níveis de vitamina D12,18 do orga-
nismo parece fundamental para a obtenção de reparações
ósseas com qualidade, comumente referida, quando se
consideram a microarquitetura, a mineralização e as pro-
priedades mecânicas19,21 além de poder conter a chave
para a otimização do processo de osseointegração.

Conclusões

Quando se pensa em ações dependentes do metabo-
lismo ósseo deve-se considerar os diversos fatores que
interferem com a mineralização da matriz óssea devendo,
portanto, considerar:
1. A possibilidade de ocorrência de doença óssea sis-
têmica metabólica como a osteoporose.

2. O uso crônico de fármacos inibidores de remodela-
ção óssea como os bisfosfonatos, corticóides e an-
ticonvulsivantes.

3. Fatores nutricionais como o nível de ingestão diária
de cálcio.

4. Os níveis de exposição solar.
5 .Os níveis plasmáticos de vitamina D.
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