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EFEITO DO CONSUMO CRÔNICO DE ÁLCOOL NO TECIDO ÓSSEO EM 

EXPERIMENTO COM RATOS 

 
 
 
Resumo 

 

A Doença periodontal (DP) é considerada a sexta complicação das Doenças 

Mundiais (DM) e é caracterizada pelas reações inflamatórias e respostas 

imunológicas causadas pelo acumulo de placa dental. Estes processos inflamatórios 

e imunológicos levam a agressões e danos nas células e estruturas do dente, 

transformando em gengivite e periodontite. Os pacientes que consomem álcool 

cronicamente mostram alterações no curso da doença periodontal, não só o 

consumo crônico mas a dieta são fatores determinantes para a evolução da perda 

óssea, dependendo da dose de álcool, após os ratos serem submetidos a doses de 

álcool nos devidos grupos as mandíbulas serão dissecadas e analisadas 

morfométrica e  radiograficamente. 
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Introdução 

As doenças crônicas estão cada vez mais prevalentes nos países pobres 

em desenvolvimento, a Organização Mundial da Saúde tem como estratégia, para 
prevenção e controle, a redução do nível de exposição aos fatores de risco pela 

promoção da dieta saudável; prevenção da saúde bucal e de outras doenças 

relacionadas ao tabagismo, alcoolismo acesso à água tratada para consumo; 

saneamento básico adequado; correta higiene bucal; exposição apropriada ao 

flúor; promoção da saúde em nível individual, profissional e comunitário que sejam 

economicamente eficazes (Santos CAL et AL, 2010) . Fatores como: tabagismo, 

alcoolismo, antibioticoterapia, permanência em ambiente hospitalar, higiene bucal 

e estado nutricional deficiente, podem influenciar no aumento ou diminuição da 

microbiota oral e com isso uma possível periodontite. Periodontopatias são 

doenças multifatoriais que poder ser infecciosas e inflamatórias e tem como fator 

etiológico primário o biofilme bacteriano, são consideradas as segundas maiores 



causadoras de patologia oral na população. (Amaral SM et Al, 2009), (Pilau RM et 

al , 2009) . 

A presença desse biofilme pode desencadear uma resposta inflamatória 

causando o aumento de mediadores químicos e imunoglobulinas, trazendo 

prejuízos, tanto locais, quanto em sítios distantes, dando suporte a uma relação 

entre doença periodontal e doenças sistêmicas (Amaral SM et Al, 2009). Em todo 
o mundo, a placa bacteriana e a inflamação gengival estão fortemente ligadas, 

independentemente da idade, sexo ou raça. As periodontites, nos estágios mais 

avançados, são as causas mais comuns de perdas dentárias em adultos (Santos 

CAL et Al, 2010) . As formas mais comuns de periodontites são: a) agressiva 

caracterizada pela perda de inserção e destruição do osso de suporte de forma 

rápida e ocorre em pacientes clinicamente saudáveis; b) crônica inflamação do 

tecido biológico que circunda o dente, com progressiva perda de inserção e perda 

óssea, sendo a consequência mais comum das periodontites em adultos, mas 

pode ocorrer em qualquer idade; c) periodontite associada a manifestações de 

doenças sistêmicas, geralmente inicia-se na idade jovem, e está associada às 

doenças cardíacas, doenças respiratórias e diabetes; d) doença periodontal 
necrosante, caracterizada pela necrose do tecido gengival, ligamento periodontal 

e osso alveolar, é mais observada em pacientes com HIV, com má nutrição ou 

com imunossupressão (Santos CAL et Al, 2010) .O processo inflamatório é 

desencadeado e perpetuado por bactérias Gram-negativas como Porphyromonas 

gingivalis, Tannerella forsythensis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Prevotella 2onsequênc, Fusobacterium nucleatum, Campylobacter rectus e 

Eikenella corrodens, Gram-positivas como Peptostreptococcus micros, 

Streptococcus intermedius e bactérias espiraladas como o Treponema denticola 

que colonizam o biofilme dental, cuja consequência é a destruição da matriz 

extracelular e reabsorção do osso alveolar (Juiz PJL et Al, 2010)  

O consumo de substâncias alcoólicas é antiga e característica em várias 

sociedades atuais. A Organização Mundial da Saúde estima que no mundo dois 

bilhões de habitantes sejam consumidores desse tipo de bebida. No Brasil o 

consumo anual é de 8,6 litros per capta, no período de 1961 a 2000 o consumo 

de bebidas alcoólicas cresceu 154,8% per capta, situando o Brasil entre os 25 



países que mais aumentaram o consumo de álcool no mundo (Pilau RM et al , 

2009) . A relação entre o álcool e as doenças periodontais destrutivas tem sido 

avaliada em humanos através de estudos transversais e longitudinais na última 
década. As investigações apontam para resultados conflitantes sobre a influência 

do consumo de bebidas alcoólicas na progressão da periodontite ( Nique DL et al, 

2009). 

 

Outro fator colaborador para uma maior progressão da periodontite é a 

ação do álcool nas fibras colágenas periodontais, unidades fundamentais do 

periodonto de inserção (Segundo AS et al, 2009). Não só a periodontite, mas a 

deficiência na dieta dos alcoólatras e possíveis danos no sistema hepático, 

causados pelo efeito do álcool são fatores citados na literatura com alto potencial 

sobre o metabolismo ósseo (Silva ARS et al, 2007). No Brasil estima-se de 1 a 

13% da população como sendo alcoólatras, tem-se percebido uma ligação entre o 
abuso do álcool e uma piora na saúde periodontal (Segundo AS et al, 2009). 

 

O álcool vem sendo estudado e na literatura se encontram desfechos que 

mostram alterações no curso da doença periodontal quando consumido (Pilau RM 

et al , 2009) . Em quatro estudos recentes realizados em ratos Wistar, o consumo 

de álcool com concentrações entre 10% e 30% esteve associado a uma maior 
perda óssea alveolar. Nestes estudos, os métodos de avaliação da perda óssea 

alveolar em estudos de modelo animal têm sido realizados de formas distintas, 

impedindo uma comparação direta em investigações que utilizaram diferentes 

concentrações de álcool. O mecanismo de atuação do álcool nestes parâmetros 

parece ser ambíguo e dependente da dose, do padrão de consumo e de 

características individuais variáveis (Nique DL et al, 2009). 

 

A maioria dos estudos sobre o tema mostra que a ingestão de altas doses 

de álcool pode diminuir a resposta imune do hospedeiro tornando-o mais 

suscetível a infecções. Entretanto o consumo moderado tem impacto benéfico 

agindo como antinflamatório e diminuindo a perda óssea alveolar (Pilau RM et al , 

2009). Apesar de diversos estudos apresentarem que o consumo crônico de 
bebidas alcoólicas diminui o volume ósseo e prejudica a formação óssea em 

ratos, o mecanismo pelo qual o alcoolismo influência no metabolismo ósseo não é 



completamente compreendido (Silva ARS et al, 2007). Parece existir uma ação 

direta do álcool sobre a atividade osteoblástica e uma ação indireta sobre 

hormônios reguladores do metabolismo ósseo (Silva ARS et al, 2007). 

Os hormônios sexuais femininos (i.e. estrogênio, progesterona) possuem 

influência no metabolismo ósseo por estimular a atividade osteoblástica. Essa 

ação é sugerida pela existência de receptores estrogênicos nessas células, Além 
disso, o estrogênio inibe algumas citocinas, responsáveis pela proliferação de 

osteoclastos (Cadore EL et al,2005). 

Estudos mostram que comparando procedimentos de medida da altura óssea 
histológica o método mais usado de mensuração da altura óssea em estudos em 

animais são as medidas microscópicas. No entanto, tem limitada capacidade de 

identificar os níveis ósseos associados com os tecidos saudáveis e doença 

periodontal e morfométrica (Fernandes ML et al, 2007). Cabe salientar que a 

iniciação científica é um instrumento que permite introduzir os estudantes de 

graduação na pesquisa científica e torna-se um instrumento de formação de 

recursos humanos qualificados, os quais terão oportunidade de buscar uma visão 

holística da sua área de formação e conseqüentemente para a atual globalização 

das áreas de conhecimento. 

Cabe salientar que a iniciação científica é um instrumento que permite 

introduzir os estudantes de graduação na pesquisa científica e torna-se um 
instrumento de formação de recursos humanos qualificados, os quais terão 

oportunidade de buscar uma visão holística da sua área de formação e 

conseqüentemente para a atual globalização das áreas de conhecimento. 

 
Objetivos 

 
Verificar o efeito do tratamento crônico de álcool na progressão da reabsorção 

óssea em rattus novergicus da linhagem Wistar. 

 Realizar as análises morfométricas, radiográficas das mandíbulas e análise 

estatística. 

 
 
 
 



Metodologia  
 

O presente estudo será realizado em ratos experimentais, pois estudos 

em modelo animal permitem a utilização de métodos que não seriam éticos em 

pesquisas realizadas em seres humanos, principalmente em relação à 

administração de drogas que tenham consequências físicas e psicológicas. 

Serão utilizados 40 ratos 20 machos adultos e 20 fêmeas adultas (Rattus 

novergicus) da linhagem Wistar, divididos em grupos de cinco animais cada, com 

idade pós-natal de 30 dias. Os animais serão mantidos em gaiolas, para controle 

do consumo de sólido e líquido e separado em quatro grupos de 05 animais cada, 

assim distribuídos: 

Grupo controle (GC) Os animais receberão água e ração. 

Grupo Alcoolizado (GA) – os animais receberão uma mistura de álcool 

etílico absoluto, no laboratório diluído em água numa concentração de 30%; dieta 

líquida e sólida. Os animais deste grupo serão submetidos a níveis crescentes 
semanais de alcoolização de 5%, 10%, 15%,20%  25% e 30% para sua melhor 

adaptação. 
 A metodologia adotada será semelhante à pesquisa realizada por Andreo, 

Silva, Souza, e Santos (2006).  

Após o período de 90 dias, correspondente ao tempo de alcoolização, os 

animais serão sacrificados. O procedimento de eutanásia dos animais será injeção 

por via intraperitoneal de uma dose letal de Xilasina 0,04 ml/kg e ketamina 0,08 

ml/kg correspondendo à 100mg/kg. Após o sacrifício, as mandíbulas serão 
dissecadas, identificadas, fixadas em solução de formol a 10%, seguindo-se os 

procedimentos técnicos para obter a medida dos côndilos das mandíbulas as 

medidas obtidas foram no sentido vestíbulo-lingual e mesio-distal de cada côndilo 

lado direito e esquerdo e analisados morfométricamente com paquímetro digital de 

alta precisão Mitutoyo para que esses dados sejam comparados entre controle e 

tratado e entre macho e fêmea. 

 
Desenvolvimento 
 

Durante o período de 90 dias em que foi realizada a pesquisa se fez 

necessário fazer a eutanásia antecipada de um rato macho tratado e uma fêmea 

tratada por estarem muito abaixo do peso e debilitados para que não alterasse o 



curso da pesquisa optamos pela eutanásia dos animais, assim o número de ratos 

da metodologia se difere do número encontrado nas tabelas. 

Mais estudos devem ser conduzidos para esclarecer se a redução da 
densidade óssea radiográfica em animais submetidos ao alcoolismo crônico ocorre 

devido a ação direta do álcool sobre o metabolismo ósseo ou se as alterações 

hepáticas e sistêmicas oriundas do alcoolismo é quem causam danos à qualidade 

óssea dos animais. 
 
 
Resultados  

 

 Segue nas tabelas a medida dos côndilos no sentido vestíbulo-lingual e 

mesio-distal lado esquerdo e direito fêmeas e machos respectivamente:  

 
Controle Fêmea: 

Esquerda Direita  
          V-L           M-D            V-L             M-D 
1-     3,47 1-      1,30 1-     3,17 1-      1,41 
2-     3,56 2-      1,26 2-     3,52 2-      1,35 
3-     3,56 3-      1,37 3-     3,63 3-      1,56 
4-     3,29 4-      1,39 4-     3,39 4-      1,22 
5-     3,31 5-      1,13 5-     3,55 5-      1,27 
6-     3,36 6-      1,39 6-     3,39 6-      1,21 
7-     3,38 7-      1,37 7-     3,23 7-      1,34 
8-     3,48 8-      1,42 8-     3,71 8-      1,39 
9-     3,27 9-      1,30 9-     3,54 9-      1,32 
10-   3,57 10-    1,16 10-   3,58 10-    1,21 
Média:    3,425 Média:    1,309 Média:    3,471 Média:    1,328 
 

Tratado Fêmea: 
 
Esquerda  Direita  
          V-L            M-D            V-L            M-D 
1-     2,86 1-      1,25 1-     2,87 1-      1,17 
2-     3,08 2-      1,29 2-     2,86 2-      1,24 
3-     2,86 3-      1,25 3-     3,17 3-      1,18 
4-     2,91 4-      1,18 4-     3,25 4-      1,14 
5-     3,14 5-      1,14 5-     3,00 5-      1,25 
6-     3,03 6-      1,18 6-     3,06 6-      1,05 
7-     3,01 7-      1,17 7-     3,04    7-      1,12 
8-     3,03 8-      1,14 8-     3,02 8-      1,14 
9-     2,98 9-      1,41 9-     3,19 9-      1,19 
Média:    2,988888 Média:    1,223333 Média:    3,051111 Média:   1,164444 
  



 
Controle Macho: 

 
Esquerda Direita 
         V-L          M-D           V-L            M-D 
1-     3,65 1-      1,30 1-     3,17 1-      1,41 
2-     3,56 2-      1,26 2-     3,52 2-      1,35 
3-     3,56 3-      1,37 3-     3,63 3-      1,56 
4-     3,29 4-      1,39 4-     3,39 4-      1,22 
5-     3,31 5-      1,13 5-     3,55 5-      1,27 
6-     3,36 6-      1,39 6-     3,39 6-      1,21 
7-     3,38 7-      1,37 7-     3,23 7-      1,34 
8-     3,48 8-      1,42 8-     3,71 8-      1,39 
9-     3,27 9-      1,30 9-     3.54 9-      1,32 
10-   3,57 10-    1,16 10-   3,58 10-    1,21 
Média:    3,443 Média:    1,309 Média:    3,471 Média:    1,328 
 
 

Tratado Macho: 
 
Esquerda  Direita  
           V-L            M-D             V-L            M-D 
1-     3,24 1-      1,32 1-     3,03 1-      1,31 
2-     3,22 2-      1,30 2-     3,14 2-      1,19 
3-     3,11 3-      1,39 3-     3,22 3-      1,21 
4-     3,27 4-      1,27 4-     3,31 4-      1,25 
5-     3,06 5-      1,30 5-     3,12 5-      1,32 
6-     3,27 6-      1,30 6-     3,27 6-      1,27 
7-     3,18 7-      1,39 7-     3,45 7-      1,27 
8-     3,32 8-      1,42 8-     3,36 8-      1.40 
9-     3,24 9-      1,41 9-     3,36 9-      1,16 
Média:    3,212222 Média:    1,355555 Média:     3,25111 Média:    1,264444 
 

Segue abaixo a tabela comparando a maior discrepância de valores das 

medidas dos côndilos coincidentemente aconteceu em machos e fêmeas no côndilo 

esquerdo sentido V-L diminuindo esse valor se encontra a diferença entre ratos 

tratados e ratos controle. 
 
 

Tabela da maior discrepância entre fêmeas: 
 
Côndilo Esquerdo sentido V-L  
Fêmea Controle 3,425 Diferença: 0,437  
Fêmea Tratado  2,988 
   

Tabela da maior discrepância entre machos: 
 
Côndilo Esquerdo sentido V-L  



Macho Controle 3,443 Diferença: 0,231 
Macho Tratado  3,212 
 
 
 
 
 
 
 
Considerações finais  
 
 
 

Como esperado os ratos tiveram aumento de reabsorção óssea em 

comparação de controle e tratados, e na fêmea em maior escala, pois os hormônios 

sexuais femininos alteram a atividade dos osteoclastos prejudicando a proliferação 

óssea. 

Parece existir uma ação direta do álcool sobre a atividade osteoblástica e 

uma ação indireta sobre hormônios reguladores do metabolismo ósseo, concluindo 

assim que o consumo de álcool em alta quantidade traz sérios prejuízos a estrutura 
óssea.  
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