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Resumo 
 
Contexto: Alta massa óssea é uma condição pouco detectada nas 
densitometrias e que carece de um critério diagnóstico bem estabelecido para 
sua definição. Pode ser artefatual ou estar associada a várias doenças de base. 
Entre elas, a osteosclerose associada a hepatite C, uma condição bastante rara, 
com apenas 22 casos descritos na literatura. É caracterizada por dor esquelética 
progressiva, associada a aumento dos marcadores de turnover ósseo, com 
destaque para os níveis de fosfatase alcalina, bem como da densidade mineral 
óssea. A fisiopatogênese, o curso da doença e seu tratamento permanecem 
incertos. Objetivo: Relatar um caso de osteosclerose associada a hepatite C e 
fazer uma revisão sobre o tema bem como sobre alta massa óssea. Resultado: 
Descrever a melhora clínica e laboratorial do paciente, o primeiro a ser tratado 
com a combinação de sofosbuvir, daclatasvir e ibandronato. Conclusão: 
Embora rara, a osteosclerose associada a hepatite C deve configurar entre os 
diagnósticos diferenciais de dor óssea em pacientes infectados pelo vírus da 
hepatite C.  
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Abstract  

 
Context: High bone mass is an uncommon condition detected in bone 
densitometry and lacks well-established diagnostic criteria for its definition. It 
may be artifactual or associated with several underlying diseases. Among them, 
Hepatitis C-associated osteosclerosis, a very rare condition, with only 22 cases 
described in the literature. It is characterized by progressive skeletal pain, 
associated with increased bone turnover markers, with an emphasis on alkaline 
phosphatase levels, as well as bone mineral density. The pathophysiology, the 
course of the disease, and its treatment remain uncertain. Objective: To report 
a case of Hepatitis C-associated osteosclerosis and to review the topic as well 
as about high bone mass. Result: Describe the patient's clinical and laboratory 
improvement, the first to be treated with the combination of sofosbuvir, 
daclatasvir, and ibandronate. Conclusion: Although rare, Hepatitis C-
associated osteosclerosis should be one of the differential diagnoses of bone 
pain in patients infected with the hepatitis C virus. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Densitometria óssea            

  

Desde a década de 80, quando surgiu o primeiro densitômetro com 

tecnologia de absorção de raios-X de dupla energia, o conteúdo e a densidade 

mineral óssea (DMO) puderam ser acessados com maior precisão, menor 

radiação e menor tempo de escaneamento (1). A DMO é expressa em 

gramas/cm2 e traduzida na forma de desvios-padrão (DP) em Z ou T-score. O Z-

score mede o número de DP distantes da média da DMO para a própria idade 

do paciente e é utilizado em mulheres pré-menopausa e homens abaixo de 50 

anos enquanto o T-score corresponde ao número de DP distantes da média em 

adultos jovens (entre 20 e 30 anos) e é utilizado para mulheres pós-menopausa 

e homens a partir de 50 anos. (2) Como há uma relação bem estabelecida entre 

a DMO e o risco de fraturas (para cada DP de diminuição da DMO em relação 

ao adulto jovem, o risco de fratura se eleva em 1,5 a 3 vezes), seu uso é 

amplamente empregado a fim de diagnosticar osteoporose, principalmente em 

mulheres menopausadas (2). 

Assim, em 1994, a Organização Mundial de Saúde definiu como critério 

densitométrico, em termos de DMO, massa óssea normal quando o T-score for  

-1.0 DP em relação a média da população jovem; osteopenia ou baixa massa 

óssea quando o T-score estiver no intervalo entre -1.1 e  -2.4 DP; e osteoporose 

quando o T-score for ≤-2.5 DP, sendo considerada grave ou clinicamente 

estabelecida, quando este intervalo de T-score for associado a presença de uma 

ou mais fraturas por fragilidade (3). 

Levando-se em conta que a distribuição da DMO respeita uma curva de 

Gauss, na extremidade oposta a baixa massa óssea/osteoporose haverá uma 

população com alta densidade mineral ou alta massa óssea (AMO), condição 

esta que também pode estar associada a várias doenças de base e que não 

deve ser desprezada (4,5).   

 

 

https://paperpile.com/c/5eys6o/4szv
https://paperpile.com/c/5eys6o/zRJU
https://paperpile.com/c/5eys6o/zRJU
https://paperpile.com/c/5eys6o/lptN
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1.2 Alta massa óssea  

  Embora vários critérios já foram propostos, até o momento não há um 

consenso sobre a melhor definição para AMO.  Em 2002, a Sociedade 

Canadense de Osteoporose definiu em suas diretrizes, como normal, um T-score 

entre +2.5 e -1.0, estabelecendo assim, um limite superior para a normalidade 

da DMO (6). Neste mesmo ano, Little et al. publicaram um artigo sobre genes 

relacionados a AMO e usaram como ponto de corte para tal condição a 

associação de um Z-score >+4.0 na coluna e no fêmur (7). Em 2005, Michael 

Whyte sinalizou que um Z-score >+2.5 em qualquer sítio densitométrico validado 

deveria servir de alerta para a presença de alguma doença de base subjacente 

que cursasse com AMO (5). Em 2012, Gregson et al publicaram um estudo sobre 

a prevalência de AMO na Inglaterra e País de Gales. Para tal, rastrearam 

densitometrias ósseas (DXA) com um T ou Z-score ≥+4.0 em qualquer sítio e 

posteriormente refinaram como critério para AMO um Z-score ≥+3.2 em L1 

associado a um Z-score ≥+1.2 em fêmur total ou um Z-score ≥+3.2 no fêmur total 

associado a um Z-score ≥+1.2 em L1. L1 foi escolhida por estar menos exposta 

a processos osteodegenerativos, os quais poderiam falsamente elevar a DMO e 

o Z ao invés de T-score para limitar o viés da idade (8). Em 2017, Julien Paccou 

propôs como critério a associação de um Z-score ≥+2.0 na coluna e no fêmur 

total (9). 

  

1.2.1 Prevalência de AMO 

 

            Independente do critério adotado como definição de AMO, sua 

prevalência é baixa nos serviços de densitometria.  

  Levando-se em conta que a DMO tenha uma distribuição normal, ou 

seja, que respeita a curva de Gauss, e usando como ponto de corte para AMO 

um Z-score +2.5, sua prevalência seria de 6.2/1.000 indivíduos. Já se o critério 

adotado fosse um Z-score +4.0, este valor reduziria para 3/100.000 (10).  Em 

um estudo do Reino Unido no qual foram avaliadas 335.115 densitometrias, 

Gregson et al. adotaram como ponto de corte para rastreamento de AMO o 

critério de um T ou Z-score +4.0 e encontraram uma prevalência de 5/1.000, 

https://paperpile.com/c/5eys6o/RFPv
https://paperpile.com/c/5eys6o/CtYz
https://paperpile.com/c/5eys6o/lhHx
https://paperpile.com/c/5eys6o/jxV4
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sendo metade dos casos secundária a doenças osteodegenerativas. Excluindo-

se estes 50% de casos artefatuais, a prevalência seria de aproximadamente 

2/1.000, sendo que a maioria apresentava uma causa real, porém inexplicada 

de AMO (8). Neste mesmo estudo, refinaram o critério de AMO adotando um Z-

score ≥+3.2 em L1 associado a um Z-score ≥+1.2 em fêmur total ou um Z-score 

≥+ 3.2 no fêmur total associado a um Z-score ≥+1.2 em L1 e a prevalência 

encontrada foi de 0,181% (8). 

  

1.2.2 Causas relacionadas a AMO 

 

            Diversas causas estão relacionadas a AMO, podendo ser reais ou por 

artefatos, focais ou generalizadas, congênitas ou adquiridas (2,8,9). Fatores 

genéticos são responsáveis por 75-80% da aquisição do pico de massa óssea. 

A proteína 5 relacionada ao receptor de lipoproteína de baixa densidade (LRP5) 

é produzida pelo gene LRP-5 e atua como co-receptor e na regulação da via de 

sinalização Wnt canônica. Mutações no LRP5 entre outros genes, como LRP6, 

TGF-1 e SOST, assim como alguns polimorfismos, podem levar a 

anormalidades ósseas, tais como AMO (9,11). Os 20-25% restantes, estão 

relacionados a fatores não-genéticos. Dentre os fatores modificáveis, podem ser 

destacados o IMC, a composição corporal do paciente, a prática de atividade 

física, fatores nutricionais e fármacos (12). 

  

a) AMO devido a artefatos 

            Algumas situações elevam falsamente o DMO, sendo detectadas pela 

DXA como uma AMO. As principais causas são as doenças osteodegenerativas 

(osteoartrose), podendo corresponder a 50% de todas as causas de AMO (8). 

Outras causas são a hiperostose esquelética difusa idiopática, espondilite 

anquilosante, escoliose, fratura vertebral, cifoplastia, vertebroplastia e artefatos 

extrínsecos à coluna, com localização sobre a sua topografia, como calcificação 

da aorta abdominal, cálculos renais e biliares, implantes glúteos e contraste 

baritado intestinal  (2,8,9). (Tabela 1) 

  

 

 

https://paperpile.com/c/5eys6o/zRJU+DYGL+Qoww
https://paperpile.com/c/5eys6o/UxVd
https://paperpile.com/c/5eys6o/A6Vg
https://paperpile.com/c/5eys6o/zRJU+DYGL+Qoww
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b) AMO real 

I) Causas focais  

As causas focais geralmente afetam uma ou duas vértebras ou o quadril. 

Entretanto, se o acometimento vertebral for extenso, o diagnóstico diferencial 

com as causas generalizadas se torna mais complexo. Dentre os diagnósticos  

mais frequentes destacam-se a doença de Paget, em sua forma monostótica e 

os tumores ósseos, principalmente metástases osteoblásticas (2). (Tabela 1) 

 

II) Causas generalizadas  

Abrangem um maior número de doenças e seu diagnóstico é mais 

desafiador, necessitando além da anamnese detalhada, exames bioquímicos, de 

imagem e até testes genéticos para sua confirmação (2,9). Geralmente acomete 

o esqueleto axial e pode ser adquirida ou congênita: 

- Adquirida 

            Possíveis causas: fluorose, osteodistrofia renal, acromegalia, 

osteosclerose associada a hepatite C, mielofibrose e mastocitose (2,9). 

- Congênita 

            Há várias doenças genéticas com acometimento esquelético. De forma 

geral, elas podem ser divididas entre aquelas com redução na taxa de 

reabsorção óssea e as com aumento na sua taxa de formação.  

            Como representantes do grupo com acometimento na reabsorção óssea 

há a osteopetrose e a picnodisostose, ambas doenças com maior risco de 

fraturas (2,9) Já esclerosteose, a doença de van Buchem e mutações ativadoras 

do LRP5 são doenças que cursam com aumento na taxa de formação óssea 

(2,9,13). (Tabela 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/5eys6o/zRJU
https://paperpile.com/c/5eys6o/zRJU+Qoww
https://paperpile.com/c/5eys6o/zRJU+Qoww
https://paperpile.com/c/5eys6o/zRJU+Qoww
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Tabela 1. Causas de AMO  

CAUSAS ARTEFATUAIS 

Doenças osteodegenerativas (osteoartrose) 

Escoliose  

Espondilite anquilosante 

Hiperostose esquelética difusa idiopática  
(doença de Forestier) 

Calcificações vasculares da aorta abdominal  

Abscessos abdominais 

Cálculos renais 

Implante glúteo  

Doença de Gaucher 

Contraste intestinal baritado 

Implante metálico cirúrgico 

Vertebroplastia e cifoplastia  

 
CAUSAS REAIS 

Adquiridas Congênitas 

Localizadas Generalizadas Osteopetrose  

Doença de Paget Fluorose Picnodisostose 

Tumores ósseos  
(primários ou metástases) 

Osteodistrofia renal Osteopoiquilose 

Síndrome SAPHO Acromegalia  Melorreostose 

Sarcoidose Osteosclerose associada a 
hepatite C 

Esclerosteose 

Linfoma Mielofibrose  Doença de van Buchem 

Síndrome POEMS  Mastocitose  Mutações ativadoras do 
LRP5 ou LRP4 

Osteomielite infecciosa crônica Implante estrogênico Displasia crânio- 
metafisária 

Esclerose óssea tuberosa Mieloma múltiplo 
esclerosante 

Doença de Camurati-
Engelmann  

Obesidade mórbida Síndrome glosal  

Adaptada das referências 2,8,9 
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1.3 Osteosclerose Associada a Hepatite C (OAHC) 

  

Embora estima-se que haja mais de 185 milhões de indivíduos infectados 

pelo vírus da hepatite C (HCV) em todo o mundo, sendo só no Brasil, de 1,4 a 

1,7 milhão de portadores, a OAHC é uma entidade bastante rara, com apenas 

22 casos relatados na literatura (14,15). 

   Em 1990 foi publicado o primeiro artigo que descrevia esta síndrome. 

Tratava-se de uma paciente de 28 anos, usuária de drogas endovenosas, 

portadora de hepatite C, com quadro de dor óssea progressiva em membros 

inferiores e quadril. Na investigação laboratorial, apresentava níveis de cálcio, 

fósforo e 25(OH)D dentro da normalidade, PTH, 1,25(OH)2D e fosfatase alcalina 

(FA) aumentados e calciúria diminuída. Aos exames de imagem, apresentava 

aumento da densidade mineral óssea, espessamento cortical em fêmures e 

pelve e aumento da captação de radiofármacos pelos ossos afetados, achados 

estes visualizados através de densitometria óssea, radiografias simples e 

cintilografia óssea, respectivamente.  Na ocasião, foi chamada de 

“Osteosclerose Difusa Idiopática Adquirida” (16). Foi então que em 1992, 

Villareal et al descreveram dois casos semelhantes e atribuíram o 

desenvolvimento da osteosclerose à presença do HCV, passando a ser 

conhecida como OAHC e caracterizada por dor esquelética debilitante, 

predominantemente em membros inferiores, e parâmetros bioquímicos  e de 

imagem consistentes com aumento do turnover ósseo, em pacientes infectados 

pelo HCV (17).  

  

1.3.1 Perfil epidemiológico dos pacientes com OAHC 

  

Os casos anteriormente relatados correspondiam a 22 pacientes, sendo 

9 do sexo feminino e 13 do masculino, com idade entre 27 e 74 anos, 

acometendo as etnias causasiana, afrodescendente e asiática (16–35). (Tabela 

2) 

Diversas etiologias foram responsáveis pela aquisição do HCV entre os 

pacientes. A mais frequente foi o compartilhamento de agulhas por usuários de 

drogas injetáveis ilícitas, seguido do antecedente de transfusão sanguínea. 

https://paperpile.com/c/5eys6o/R6QE
https://paperpile.com/c/5eys6o/EB3y+63r1+9RBV+SHlT+pwwQ+2Yg9+J23w+msk9+0HWe+C5ho+JuLY+K8wY+2T4T+3kAB+mW7m+X63Y+dRz0+EFhZ+o3Pc+3dLg
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Outras causas como tatuagens, piercings, cirurgia prévia e acupuntura também 

foram descritas (16–35). (Tabela 2) 

A latência entre a época de aquisição do HCV até o surgimento dos 

sintomas associados a OAHC foi variável, com duração entre de 2 a 42 anos 

(17, 28).  

O genótipo do HCV foi descrito em apenas alguns artigos e correspondeu 

aos tipos 1 (32),1b (25), 2a (24,30), 2a/2c (34) e 3 (33).   

 

1.3.2 Quadro clínico e exame físico  

  

A dor foi o sintoma que motivou os pacientes a procurarem atendimento 

médico, exceto em um caso, no qual a paciente sempre foi assintomática e o 

diagnóstico de OAHC foi realizado durante a investigação de uma suspeita de 

neoplasia de vesícula biliar (32). A mesma era referida como uma dor óssea, 

debilitante, de caráter progressivo, na grande maioria dos casos nos membros 

inferiores, podendo acometer membros superiores e se tornar difusa (16-35).  

            O mecanismo que desencadeia a dor óssea é presumivelmente devido a 

formação óssea acelerada levando ao estiramento periosteal (16–35). 

 Em casos isolados, outros sintomas também foram descritos como perda 

ponderal não intencional, de até 11 kg em 3 meses, insônia, letargia e fraqueza 

muscular nas mãos (18,28,33). 

Com relação a fraturas, apenas dois pacientes tinham este antecedente. 

Um fraturou a primeira vez aos 13 anos, após uma queda da própria altura 

(clavícula e punho), depois aos 18 anos devido acidente de moto (tíbia, fíbula e 

escápula) e a última vez 18 meses antes do diagnóstico de OAHC, ambos os 

calcâneos, após pular de uma altura de 5 metros (18). A outra paciente, de 61 

anos, fraturou o punho, T11 e o fêmur, mais de 10 anos após o diagnóstico de 

OAHC, devido a quedas (34). 

Mesmo com o aumento da massa óssea, os pacientes não apresentavam 

sinais ou sintomas sugestivos de compressão de nervos cranianos como 

paralisia facial, surdez, alterações visuais ou comprometimento medular (32). 

Ao exame físico, não foram encontradas deformidades ósseas. Apenas 

dor a movimentação e/ou a palpação dos ossos afetados (16–35). 

https://paperpile.com/c/5eys6o/EB3y+63r1+9RBV+SHlT+pwwQ+2Yg9+J23w+msk9+0HWe+C5ho+JuLY+K8wY+2T4T+3kAB+mW7m+X63Y+dRz0+EFhZ+o3Pc+3dLg
https://paperpile.com/c/5eys6o/2T4T
https://paperpile.com/c/5eys6o/EB3y+63r1+9RBV+SHlT+pwwQ+2Yg9+J23w+msk9+0HWe+C5ho+JuLY+K8wY+2T4T+3kAB+mW7m+X63Y+dRz0+EFhZ+o3Pc+3dLg
https://paperpile.com/c/5eys6o/EB3y+63r1+9RBV+SHlT+pwwQ+2Yg9+J23w+msk9+0HWe+C5ho+JuLY+K8wY+2T4T+3kAB+mW7m+X63Y+dRz0+EFhZ+o3Pc+3dLg
https://paperpile.com/c/5eys6o/EFhZ+9RBV+2T4T
https://paperpile.com/c/5eys6o/9RBV
https://paperpile.com/c/5eys6o/o3Pc
https://paperpile.com/c/5eys6o/dRz0
https://paperpile.com/c/5eys6o/EB3y+63r1+9RBV+SHlT+pwwQ+2Yg9+J23w+msk9+0HWe+C5ho+JuLY+K8wY+2T4T+3kAB+mW7m+X63Y+dRz0+EFhZ+o3Pc+3dLg
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Tabela 2. Perfil epidemiológico e laboratorial dos pacientes com OAHC 

Referências Sexo Idade Transmissão HCV Ca T P PTH 25(OH) 
D 

1,25(OH)2 
D 

FA TGO/ 
TGP 

Osteocalcina Piridinolina 
(u) 

Deoxipiridinolina 
(u) 

Hidroxiprolina 
(u) 

NTX 
(u) 

Cálcio 
(u) 

16 F 28 Drogas injetáveis NL NL 
     

17 F 27 Drogas injetáveis NL NL NL 
   

17 M 38 Drogas injetáveis NL NL 
   

NL 

18 M 37 Drogas injetáveis; 
piercing 

NL NL 
 

19 M 38 Drogas injetáveis; 
cirurgia 

NL 
(iônico 

) 

NL NL 
 

NL NL 
 

NL NL Nl 

20 M 52 
 

NL NL 
       

 NL 

21 M 37 Transfusão 
sanguínea; 
tatuagem 

* 
        

22 M 73 Transfusão 
sanguínea 

NL 
(iônico 

) 

NL 
 

NL 

22 M 38 Drogas injetáveis NL NL NL NL 
  

NL 

23 F 69 Transfusão 
sanguínea; cirurgia 

NL NL NL 
 

NL 

24 F 45 Acupuntura NL NL NL 
  

NL 
  

25 F 65 
 

NL NL NL 
 

NL 
  

NL 

26 M 74 Cirurgia NL NL NL NL 
 

NL 
    

27 M 48 
 

NL NL 
  

28 M 68 Transfusão 
sanguínea 

NL NL   

29 M 38 Drogas injetáveis NL NL NL 
        

30 M 42 Drogas injetáveis NL 
 

31 F 58 Ocupacional 
(enfermeira) 

NL NL 
 

NL 
      

32 F 62 
 

NL NL NL 
   

33 F 29 Piercings; 
tatuagens; implante 

hormonal 
subdérmico 

NL NL NL 
     

34 F 61 
 

NL NL NL 
     

35 M 50 Piercing NL 

Ca T – cálcio total; P = fósforo; NL= normal; (u) = urinário  
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1.3.3 Diagnóstico 

 

Embora rara, a OAHC deve figurar entre os diagnósticos diferenciais de AMO 

e deve ser levado em consideração em pacientes infectados pelo HCV e que 

apresentem dor óssea associada.   

 

1.3.3.1 Perfil bioquímico 

 

Na quase totalidade dos casos, devido ao aumento do turnover ósseo, tanto 

os marcadores de formação óssea, como a FA, a osteocalcina e o pró peptídeo de 

colágeno tipo I (P1NP);  quanto os marcadores de reabsorção como a fosfatase ácida 

tartarato-resistente, o telopeptídeo C-terminal do colágeno tipo-1 (CTX),  a 

piridinolina, a hidroxiprolina , a deoxipiridinolina e o telopeptídeo N-terminal (NTX), 

encontram-se aumentados (16–35). Dentre eles, a FA é o marcador de maior 

destaque, chegando a valores de até 15 vezes acima do limite superior da sua 

referência, às custas de sua fração óssea específica (22). Em apenas um caso, seu 

valor apresentava-se dentro da normalidade (19). (Tabela 2) 

            Tantos os níveis séricos de cálcio quanto a calciúria apresentaram-se normais 

ou diminuídos enquanto os níveis de PTH eram normais ou aumentados. Já os níveis 

de 25(OH)D apresentaram-se normais ou diminuídos e, na maioria dos casos, a 

dosagem da 1,25(OH)2D estava aumentada (16–35). Estes achados parecem ser 

decorrentes do aumento da demanda de cálcio pelo tecido ósseo devido a sua taxa 

de formação acelerada, levando a um hiperparatireoidismo secundário, o qual, por 

sua vez, estimula a 1-alfa-hidroxilase renal e aumenta a produção da 1,25(OH)2D (17-

19, 23, 28-31, 34). (Tabela 2) 

 

1.3.3.2 Exames de imagem 

 

a)    Radiografia, tomografia computadorizada e ressonância nuclear 

magnética 

Radiografias simples evidenciam a presença de esclerose óssea, com 

espessamento cortical principalmente dos ossos longos, mais acentuado na região 

diafisária, predominantemente nos membros inferiores, de forma simétrica, 

ocasionado pelo aumento da formação óssea periosteal e endosteal.  Osteosclerose 

https://paperpile.com/c/5eys6o/EB3y+63r1+9RBV+SHlT+pwwQ+2Yg9+J23w+msk9+0HWe+C5ho+JuLY+K8wY+2T4T+3kAB+mW7m+X63Y+dRz0+EFhZ+o3Pc+3dLg
https://paperpile.com/c/5eys6o/J23w
https://paperpile.com/c/5eys6o/SHlT
https://paperpile.com/c/5eys6o/EB3y+63r1+9RBV+SHlT+pwwQ+2Yg9+J23w+msk9+0HWe+C5ho+JuLY+K8wY+2T4T+3kAB+mW7m+X63Y+dRz0+EFhZ+o3Pc+3dLg
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vertebral e na pelve também foi um achado frequente (16-22, 24, 25-31, 33, 34). 

Também foi descrito o acometimento dos ossos do tarso, metacarpos e falanges 

(17,24). Não houve relato de esclerose focal, entretanto estreitamento do canal 

medular foi observado em apenas um caso (20).  Ossos da face e crânio costumam 

ser poupados, com descrição de leve espessamento da calota craniana em apenas 

um caso (27). 

Shaker et al, estudando a evolução radiográfica de um paciente, constataram 

um aumento progressivo, dentro de um intervalo de 14 anos, das corticais das 

costelas, do colo femoral e da linha ileopectínea, observado entre o provável 

momento da contaminação pelo HCV (ocorrência de cirurgia com necessidade de 

transfusão sanguínea) e a última radiografia avaliada (23).   

Em um estudo realizado por Beyer e Anderson, os autores selecionaram 

radiografias de 107 pacientes com diagnóstico de HCV, dos quais 18 estavam em 

tratamento com interferon. Foram avaliadas 18 radiografias de mãos e punhos, 42 de 

clavículas e ombros, 39 de tórax, 33 de coluna tóraco-lombar, 23 de coluna cervical, 

11 de tornozelos e pés, 37 de joelhos, tíbias e fíbulas, 22 de pelve, 10 de antebraços 

e 7 de crânio e mandíbulas. Em nenhuma destas radiografias foi encontrado qualquer 

indício de osteosclerose (36). 

Tanto a tomografia computadorizada quanto a ressonância nuclear 

magnética demonstram os mesmos achados que a radiografia, não sendo superiores 

a este método para detecção e avaliação da presença de osteosclerose e do 

espessamento cortical, principalmente em região diafisária (18,19,30).  

 

b)    DXA 

O acentuado aumento da DMO pode ser identificado através da DXA e 

geralmente está presente em todos os sítios analisados (16-19, 21, 23-26, 30-

32,34,35). O caso descrito por Epperla et al foi o único na qual a DMO estava dentro 

dos padrões de normalidade (33). (Tabela 3)  

Javier et al relataram o caso de uma paciente com uma DXA inicial com 

presença de AMO em coluna e, principalmente no colo do fêmur, o qual apresentava 

um T-score de +15.9. No mesmo ano, a paciente recebeu tratamento para a hepatite 

C. Após 7 anos, sua DXA controle demonstrava uma queda exponencial da DMO, 

representada por um T-score dentro da normalidade na coluna e de +4.0 no colo do 

fêmur (31). 

https://paperpile.com/c/5eys6o/63r1+0HWe
https://paperpile.com/c/5eys6o/pwwQ
https://paperpile.com/c/5eys6o/K8wY
https://paperpile.com/c/5eys6o/msk9
https://paperpile.com/c/5eys6o/LDPw
https://paperpile.com/c/5eys6o/SHlT+mW7m
https://paperpile.com/c/5eys6o/EFhZ
https://paperpile.com/c/5eys6o/X63Y
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No caso descrito por Miyamura et al, foram realizadas 6 DXAs seriadas, ao 

longo do tratamento do paciente, e entre todas elas houve aumento da DMO, em 

todos os sítios, sendo de 1.513 g/cm2 (T-score de +3.9) para 1.687 g/cm2  (T-score 

de +5.4) em coluna (L2-L4); e de 1.417 g/cm2 (T-score +4.4) para 1.544 g/cm2 (T-core 

+5.4) no colo do fêmur, levando em consideração o primeiro e o último exame, 

realizados com um intervalo de 422 dias (35).  

No caso descrito por Tanaka et al, na ocasião do diagnóstico de OAHC, a DXA 

do colo do fêmur apresentava um T-score de -1.1. Após 2 anos, sem nenhum tipo de 

tratamento, o T-score aumentou para +3.1. Na sequência, houve normalização dos 

níveis da FA e a dor óssea cessou (28). 

De uma forma geral, pacientes infectados pelo HCV que sejam bem nutridos, 

não etilistas, não co-infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e sem 

doença hepática avançada, parecem não apresentar diferenças significativas da 

DMO quando comparado a indivíduos controle (37,38). Entretanto, uma metanálise 

apontou que a presença de osteoporose em pacientes infectados pelo HCV é mais 

frequente quando comparado a controles, com um excesso de risco de 65% (39). Os 

mecanismos que levam a esta associação ainda são incertos. Tem sido descrita a 

elevação dos níveis séricos do CTX, sugerindo um aumento da reabsorção óssea 

nestes pacientes, além da presença de citocinas inflamatórias devido a própria 

infecção, tais como o fator de necrose tumoral-alfa (TNF-alfa), interleucinas 1, 6 e 17, 

as quais regulam de forma negativa a atividade óssea anabólica, levando a um 

desbalanço entre a formação e a reabsorção óssea (39). 

 

c) Cintilografia óssea 

A cintilografia óssea apresenta maior captação do radiofármaco nos ossos 

envolvidos, principalmente nos ossos longos (16,19,23-26,28, 29,31,32,34). Também 

pode ocorrer o acometimento difuso do esqueleto, padrão conhecido como 

“superscan” (17,18,20,21,22,27,30,35). A região diafisária parece ser 

predominantemente afetada, demonstrando um aumento da atividade osteoblástica 

periosteal (34). Não há captação de anormalidades focais descritas.  (Tabela 3) 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/5eys6o/3dLg
https://paperpile.com/c/5eys6o/2T4T
https://paperpile.com/c/5eys6o/1Dbv
https://paperpile.com/c/5eys6o/tkzr
https://paperpile.com/c/5eys6o/tkzr
https://paperpile.com/c/5eys6o/o3Pc
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1.1.3.3 Biópsia óssea 

 

Nos casos em que biópsias ósseas marcadas com tetraciclina foram 

realizadas, evidenciaram um aumento na taxa de formação óssea, com tecido de boa 

qualidade, com padrão de osso lamelar intacto (16-23,25-27,29,35). (Tabela 3)  

Os parâmetros para volume ósseo, espessamento trabecular, volume 

osteoide, espessura osteoide, superfície osteoide e superfície erodida apresentaram-

se elevados. Inúmeras trabéculas apresentaram imaturidade em sua mineralização. 

Estes achados são sugestivos de uma taxa de turnover ósseo extremamente 

aumentada, na qual, o processo de formação excedeu o de reabsorção, levando a 

um balanço ósseo positivo, consistentes com o perfil bioquímico observado na OAHC 

(17,28,35). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://paperpile.com/c/5eys6o/63r1+2T4T+3dLg
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Tabela 3. Padrão densitométrico, cintilográfico e realização de biópsia óssea nos pacientes 
com OAHC 

Referências  DMO Cintilografia 
(padrão de captação) 

Biópsia 
óssea 

16 ↑ Pelve e MMII ➕ 

17 ↑ Difuso ➕ 

17 ↑ Difuso ➕ 

18 ↑ Difuso ➕ 

19 ↑ Tíbias ➕ 

20 - Difuso ➕ 

21 ↑ Difuso ➕ 

22 - Difuso ➕ 

22 - Difuso ➕ 

23   ↑* Ossos longos ➕ 

24 ↑ MMII e tarso ➖ 

25 ↑ Ossos longos ➕ 

26 ↑ MMII ➕ 

27 ↑ Difuso ➕ 

28 - Ossos longos ➕ 

29 - MMII ➕ 

30 ↑ Difuso ➖ 

31 ↑ Difuso ➕ 

32    ↑ * Ossos longos ➖ 

33 normal articulação sacro-ilíaca D 
** 

➖ 

34 ↑ Pelve e MMII ➖ 

35 ↑ Difuso ➕ 

 * Z-score aumentado e T-score normal 
** presença de artrite piogênica  
 
 
 

1.3.4 Etiopatogênese 
 

A OAHC parece ser decorrente mais de um excesso de formação do que uma 

redução no processo de reabsorção óssea, devido a excessiva deposição endosteal 

e periosteal observadas nas radiografias, o aumento mais expressivo dos marcadores 

de formação óssea quando comparado aos de reabsorção e aos parâmetros 

avaliados pela histomorfometria (17). Entretanto, a etiopatogênese da OAHC ainda 

não está bem elucidada, visto a pequena parcela de pacientes infectados pelo HCV 

que desenvolvem a doença, embora haja várias explicações plausíveis.  (Tabela 4) 

Inicialmente acreditava-se que a OAHC ocorria devido a presença de algum 

contaminante presente em drogas ilícitas injetáveis, dado que os primeiros casos 

https://paperpile.com/c/5eys6o/63r1
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descritos da doença foram em usuários de drogas, os quais faziam compartilhamento 

de agulhas (16-18). 

Após o surgimento de novos casos, cujo HCV foi transmitido por outras 

maneiras, passou-se a acreditar que, em indivíduos predispostos, o próprio HCV ou 

algum outro agente viral de transmissão hematogênica, pudessem ser os 

responsáveis pelo desenvolvimento da OAHC (17,19,21–23,40). O vírus infectaria 

diretamente os osteoblastos ou os hepatócitos, estimulando a produção de citocinas 

ou fatores de crescimento que levassem ao aumento da taxa de formação óssea 

(17,20,23,40). Esta teoria tem precedentes dado que outros vírus já haviam sido 

relacionados a doenças ósseas, como por exemplo, na doença de Paget, a qual pode 

estar associada a infecção dos osteoclastos pelo paramixovírus, levando ao aumento 

do turnover ósseo, em indivíduos geneticamente predispostos (41). Em 2000, 

Radkowski et al descreveram a replicação do HCV, genótipos 1a e 1b, em um meio 

de cultura da medula óssea, sugerindo que o vírus possa infectar diretamente células 

osteoprogenitoras ou osteoblastos e levar à formação óssea (42). Em 2011, Javier et 

al relataram um caso de OAHC, no qual houve melhora gradual e progressiva do perfil 

bioquímico e radiológico após a paciente ser submetida à terapia antirretroviral, 

demonstrando alguma contribuição direta do HCV na etiopatogênese da 

osteosclerose (31). 

Os fatores de crescimento semelhantes a insulina dos tipos I e II (IGF-I e IGF-

II) são importantes para o desenvolvimento esquelético. São produzidos pelo fígado 

e pelos osteoblastos e figuraram como candidatos a serem os mediadores 

responsáveis pelo aumento da atividade osteoblástica na OAHC. Assim, em 1998, 

Khosla et al estudaram o sistema IGF/IGFBP nestes pacientes (43). Tanto o IGF-I 

quanto IGF-II são primeiramente sintetizados em formas precursoras contendo uma 

extensão carboxi-terminal denominada domínio-E. Esses pró-hormônios, após 

remoção deste domínio, tornam-se maduros, e é nesta forma que estão presentes na 

circulação. Tanto o IGF-II quanto o IGF-IIE (pró-hormônio, ou big IGF-II) parecem ter 

atividade biológica similar. Para terem suas ações tanto sistêmicas quanto locais, 

precisam se ligar com alta afinidade às proteínas ligadoras de IGF (IGFBPs), tendo 

sido descritos 6 tipos. Assim, IGF-I, IGF-II, IGF-IIE e IGFBPs foram dosadas no soro 

de 7 indivíduos com diagnóstico de OAHC. O que os autores encontraram foi a 

presença de níveis normais de IGF-I e IGF-II, com um aumento acentuado nos níveis 

séricos de IGF-IIE e da IGFBP- tipo 2. Este aumento não foi encontrado nos 

https://paperpile.com/c/5eys6o/63r1+kYV9+SHlT+2Yg9+J23w+msk9
https://paperpile.com/c/5eys6o/YQFt
https://paperpile.com/c/5eys6o/1Vcl
https://paperpile.com/c/5eys6o/X63Y
https://paperpile.com/c/5eys6o/QPZp
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pacientes-controle com HCV, sem osteosclerose (43). O IGF-IIE associado a IGFBP-

2 formam um complexo menor (~50 kD), em comparação aos IGFs ligados a IGFBP-

3 (~150 kD), capaz de cruzar a barreira capilar e atingir os tecidos-alvo. In vitro, em 

termos da estimulação dos osteoblastos, o complexo IGF-IIE/IGFBP-2 foi tão efetivo 

quanto o fator IGF-II sozinho. Desta forma, a ligação a IGFBP-2 pode facilitar a 

chegada dos IGFs ao seu tecido alvo, em particular o IGF-IIE, levando a proliferação 

e ao aumento da função osteoblástica em pacientes com OAHC (43). 

            Em 2002, Khosla et al relataram que o aumento do IGF-IIE e da IGFBP-2 

também estava presente em pacientes com hipoglicemia por tumor de células não-

ilhotas (NICTH). Entretanto, pacientes com este tipo de tumor não apresentavam 

osteosclerose enquanto os pacientes com OAHC não apresentavam hipoglicemia. 

Através do uso de anticorpos sítio-específicos, os autores conseguiram diferenciar 

que o tipo de IGF-IIE presente nestas 2 doenças difere quanto ao local de clivagem 

do seu precursor, sendo a forma IGF-IIE 1-104 presente na OAHC e a forma IGF-IIE 1-

88 na NICTH (44). Recentemente, van Doorn et al, publicaram um artigo sobre o papel 

do IGF-II no câncer, na homeostase da glicose e na fisiologia óssea (45). No que diz 

respeito à OAHC, seus estudos corroboram com os de Khosla et al. Os autores 

verificaram que o HCV leva a um aumento da transcrição do gene do IGF-II no fígado 

associada a uma deficiência no processamento do seu precursor, na posição da 

arginina 104, resultando na liberação aumentada de IGF-IIE na circulação, cujo 

principal efeito é o aumento da formação e da densidade óssea (45). 

            Em 2005, Fiori et al e Manganelli et al investigaram o papel do sistema 

osteoprotegerina (OPG)/ Receptor Activator of NF-kappa-B- ligand (RANKL) na 

fisiopatogênese da OAHC (25,26). A OPG é uma proteína produzida pelos 

osteoblastos, com função inibitória sobre a diferenciação osteoclástica. Já o RANKL 

é um membro da família de ligantes de fatores de necrose tumoral, expresso por 

células estromais da medula óssea/osteoblastos e linfócitos-T ativados, e 

desempenha um papel importante na formação, ativação e sobrevivência dos 

osteoclastos, através de sua ligação com seu receptor específico RANK, presente 

nos precursores de osteoclastos (46). 

Fiori et al, encontraram um aumento na concentração sérica da OPG enquanto 

o valor do RANKL estava abaixo limite inferior de referência quando comparada aos 

controles, levando a uma relação OPG/RANKL aumentada. Entretanto, em indivíduos 

adultos saudáveis, a concentração do RANKL pode variar entre indetectável até 4.6 

https://paperpile.com/c/5eys6o/QPZp
https://paperpile.com/c/5eys6o/QPZp
https://paperpile.com/c/5eys6o/hZ9R
https://paperpile.com/c/5eys6o/miKp
https://paperpile.com/c/5eys6o/C5ho+JuLY
https://paperpile.com/c/5eys6o/f4I7
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pmol/l. Assim, concluíram que tanto o aumento da OPG quanto da relação 

OPG/RANKL refletem uma maior atividade osteoblástica na OAHC, o que favorece o 

aumento da massa óssea e a manutenção de um balanço positivo do remodelamento 

ósseo (25). 

Manganelli et al avaliaram o sistema OPG/RANKL em um paciente com OAHC 

através da imunocoloração do fragmento ósseo obtido através da biópsia. 

Encontraram um aumento acentuado no número de osteoblastos e na expressão da 

OPG, um aumento moderado no número de células estromais positivas para RANK-

L e uma redução severa dos osteoclastos quando comparado a um paciente com 

HCV mas sem osteosclerose. Também apresentaram um aumento na concentração 

sérica da OPG. Estes achados corroboraram com a hipótese que a via OPG/RANKL 

desempenha papel no desenvolvimento da OAHC, levando a aumento na atividade 

osteoblástica, favorecendo a formação óssea (26). 

            Em 2006, Kaji et al estudaram o papel do fator de transformação do 

crescimento - beta (transforming growth factor - TGF-beta) em um paciente com 

OAHC (27). TGF-beta é uma proteína relacionada a proliferação e a diferenciação 

celular, mais abundante na matriz óssea quando comparada a outros tecidos, 

produzida por osteoblastos, e que modula a proliferação, diferenciação e produção 

das proteínas da matriz óssea, atuando sobre a formação óssea (47). Para exercer 

sua função, o TGF-beta necessita das proteínas intracelulares Smad, formando uma 

via de sinalização, a qual ativa ou reprime a transcrição dos genes-alvo no núcleo 

celular. Em ratos, observaram que a Smad-3 promovia a atividade da FA e a 

mineralização óssea em células osteoblásticas MC3T3-E1, sendo, portanto, uma 

molécula promotora da formação óssea (27). Baseado nestes dados, cultivaram 

células MC3T3-E1 na presença de soro de um paciente com OAHC e de um controle 

saudável e observaram um aumento na expressão tanto do TGF-beta quando do 

Smad-3 na cultura com soro do paciente com OAHC, além da proliferação e da 

atividade da FA pelos osteoblastos. Assim, concluíram que haja algum fator solúvel 

no soro dos pacientes com OAHC capaz de estimular a via sinalizadora TGF-beta- 

Smad3, a qual, por sua vez, tem ação sobre a formação óssea (27). 

            Ainda no contexto que múltiplos mediadores solúveis como citocinas e fatores 

de crescimento regulem a atividade dos osteoblastos e osteoclastos, Hataya propôs 

a presença de algum fator osteogênico, ainda desconhecido, na vesícula biliar dos 

pacientes com OAHC, que fosse indutor da osteosclerose. Esta hipótese foi suscitada 

https://paperpile.com/c/5eys6o/C5ho
https://paperpile.com/c/5eys6o/JuLY
https://paperpile.com/c/5eys6o/K8wY
https://paperpile.com/c/5eys6o/5l6B
https://paperpile.com/c/5eys6o/K8wY
https://paperpile.com/c/5eys6o/K8wY
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devido a diminuição dos níveis séricos da FA e de outros marcadores de remodelação 

óssea após sua paciente ter sido submetida a colecistectomia devido a colecistite 

xantogranulomatosa (32). No caso descrito por Manganelli et al, o paciente já havia 

sido submetido a colecistectomia e, mais de dez anos depois, mantinha quadro de 

dor nos membros inferiores e alteração dos marcadores de remodelação óssea, 

demonstrando assim, que a presença deste possível fator osteogênico biliar não 

poderia sozinho explicar a fisiopatogênese da osteosclerose (26). 

 

 
Tabela 4. Possíveis mecanismos relacionados a etiopatogênese da OAHC 

Referências  Hipóteses 

16,18 Contaminante presente em drogas injetáveis 

17 Contaminante presente em drogas injetáveis; próprio HCV ou outro vírus 
de transmissão hematogênica 

19,21-23,40 Próprio HCV ou outro vírus de transmissão hematogênica  

17,20,23,40 Produção de citocinas ou fatores de crescimento que estimulem a 
formação óssea 

25,26 Desbalanço no sistema osteoprotegerina-RANKL  

27 Presença de fatores solúveis séricos que estimulem a via TGF-beta- 
Smad3 

31 Próprio HVC 

32 Fator osteogênico produzido pela vesícula biliar 

43,44, 45  Fatores do crescimento semelhantes a insulina 

 

 

 

1.3.5 Tratamentos 

 

Como a etiopatogênese da OAHC é incerta, parece não haver um melhor 

tratamento a ser realizado, embora vários já foram descritos.  

Terapia com cálcio, calcitriol e agentes antirreabsortivos, como os 

bisfosfonatos, pareceram reduzir os níveis dos marcadores de formação óssea, com 

destaque para a FA, porém respostas subjetivas com relação a dor foram variáveis. 

Houve casos com remissão gradual da dor e normalização dos parâmetros 

bioquímicos na ausência de qualquer tratamento ou após terapia anti-viral contra o 

HCV. (Tabela 5) 

 Nos casos descritos por Beyer et al e Tanaka et al não foram realizados 

qualquer tipo de tratamento específico. No primeiro caso, a paciente recebeu apenas 

calcitriol (entre 0,25 mcg a 4 mcg/dia) associado a carbonato de cálcio (dose 

https://paperpile.com/c/5eys6o/dRz0
https://paperpile.com/c/5eys6o/JuLY
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equivalente a 1500 mg de cálcio elementar/dia) durante 17 meses. Ao final do 

tratamento havia melhora no quadro ósseo e após dois anos houve remissão 

completa da dor associada a normalização do perfil bioquímico do metabolismo ósseo 

(16). No caso descrito por Tanaka et al, o paciente recebeu apenas anti-inflamatórios 

não-esteroidais, vitamina D e cálcio durante 5 meses. Após cerca de 2 anos do final 

deste tratamento, o paciente cursou com melhora clínica e normalização dos níveis 

da FA (28).  

 A calcitonina foi prescrita em 5 casos em doses que variaram entre 50 a 100 

UI/dia, durante 1,5 a 8 meses. Em 2 casos houve melhora clínica e laboratorial, 

embora estes pacientes também fizeram uso de paracetamol associado a oxicodona 

(17) e, em três casos, não houve nenhum tipo de melhora, sendo posteriormente 

submetidos a tratamento com bisfosfonatos (18,21,22). 

 No total 9 pacientes foram submetidos ao tratamento com bisfosfonatos. Foram 

utilizados pamidronato, etidronato, alendronato e risedronato. A dose e a duração do 

tratamento, bem como a resposta terapêutica obtida, foram muito variáveis. De uma 

forma geral, 5 pacientes  evoluíram com melhora clínica e laboratorial 

(18,22,27,32,34) enquanto 4 não apresentaram resposta (21,22,29,35). 

 No caso descrito por Diamond et al, após insucesso com o uso da calcitonina, 

foi prescrito 30 mg de pamidronato administrado em 3 dias consecutivos e nova dose 

após 6 meses com boa melhora clínica. Após um ano de terapia, praticamente houve 

normalização dos exames bioquímicos (18). No caso descrito por Whyte et al, 

calcitonina e pamidronato também foram utilizadas e não houve melhora da dor (21). 

Na experiência de Schwartz et al. houve declínio dos níveis de FA com 

pamidronato, sem melhora do quadro álgico. O paciente foi tratado com prednisona 

5 mg/d durante 2,5 meses e após, com alendronato 10 mg diariamente. Este caso 

recebeu acompanhamento durante 15 anos e a dor se manteve constantemente 

presente (29). 

No caso descrito por Hataya et al, a colecistectomia figurou como tratamento, 

dado que os autores sugeriram que a presença de algum fator osteogênico presente 

na vesícula biliar dos pacientes com OAHC, fosse o indutor da osteosclerose. 

Entretanto, logo após a cirurgia houve declínio dos níveis de FA mas 

subsequentemente voltaram a se elevar. Apenas após o tratamento com bisfosfonato, 

o qual se iniciou 2 meses após a colecistectomia e teve duração de 2 meses, é que 

houve redução dos marcadores de turnover ósseo. Depois de 2 anos, a paciente 

https://paperpile.com/c/5eys6o/EB3y
https://paperpile.com/c/5eys6o/2T4T
https://paperpile.com/c/5eys6o/63r1
https://paperpile.com/c/5eys6o/2Yg9+9RBV+J23w
https://paperpile.com/c/5eys6o/J23w+9RBV+K8wY+dRz0+o3Pc
https://paperpile.com/c/5eys6o/2Yg9+J23w+3kAB+3dLg
https://paperpile.com/c/5eys6o/9RBV
https://paperpile.com/c/5eys6o/2Yg9
https://paperpile.com/c/5eys6o/3kAB
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estava assintomática, entretanto sua cintilografia, radiografias e DXA não 

apresentaram melhora dos padrões da osteosclerose (32). 

Serraino et al relataram a normalização dos níveis de FA após 7 meses de 

tratamento com alendronato, com discreta redução da DMO e resolução dos sintomas 

após 1 ano. Durante o período de seguimento de16 anos foi constatada normalização 

dos padrões cintilográficos entretanto, espessamento cortical ósseo observado nas 

radiografias e alta DMO persistiram (34). 

 Nos casos descritos por Shakado, Javier e Miyamura et al, a infecção pelo HCV 

foi tratada com antirretrovirais. No primeiro caso, a terapia consistiu na associação de 

peginterferon e ribavirina, com normalização dos níveis da FA e negativação do RNA 

viral após 4 semanas do início do tratamento e remissão completa da dor ao final de 

24 meses de tratamento (30). Já Javier et al acompanharam durante 16 anos uma 

paciente que fora tratada com ribavirina e interferon durante 6 meses. No primeiro 

mês de tratamento houve negativação do RNA viral mas os autores não descreveram 

sobre melhora clínica e de parâmetros laboratoriais. De relevante, demonstraram 

radiologicamente a melhora contínua e gradual da osteosclerose (31). Miyamura et 

al. verificaram melhora da dor durante pulsos de metilprednisolona. Não houve 

melhora com o tratamento antirretroviral. Foi observado um declínio nos níveis séricos 

e urinários dos marcadores ósseos, mas a DMO persistiu em constante elevação (35). 
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Tabela 5. Tratamentos realizados e respostas clínica e bioquímica  

Referências Tratamento a Duração 
média do 

tratamento 

Resposta clínica 
b 

Resposta 
bioquímica c 

16 Calcitriol; Cálcio 17 meses sim sim 

17 Calcitonina 8 meses sim sim 

17 Calcitonina 3 meses sim sim 

18 Calcitonina; Pamidronato 7,5 meses sim sim 

19 Cálcio; Fósforo / / / 

21 Calcitriol; Cálcio; Pamidronato; 
Calcitonina 

/ não / 

22 Calcitonina; Pamidronato; 
Etidronato 

9 meses Calcitonina: não 
Pamidronato: 

sim 

sim (após 
Pamidronato) 

22 Pamidronato / não sim 

27 Pamidronato / sim não 

28 Colecalciferol; Cálcio 5 meses sim sim 

29 Pamidronato; Prednisona; 
Alendronato 

2,5 anos 
Pamidronat

o 
(Alendronat
o não cita) 

não sim 

30 Peg-interferon: Ribavirina; 
Cálcio 

24 semanas sim sim 

31 Ribavirina; Interferon 6 meses / sim 

32 Alendronato* 2 meses sim sim 

33 Tratamento para HCV (não 
especifica) 

/ / / 

34 Alendronato 7 meses sim sim 

35 Cálcio; Alfacalcidol; 
Risedronato; Pulso de 

Metilprednisolona seguido de 
Prednisolona; Sofosbuvir; 

Ribavirina 

4,5 meses Apenas durante 
os pulsos de 

Metilprednisolona 

sim 

       /   - não descrita  
a- Não foram descritos nesta tabela o uso de AINES/analgésicos 
b- Melhora clínica: pode ser entendida como redução ou desaparecimento da dor 
c- Melhora laboratorial: pode ser entendida como redução ou normalização dos níveis  
* Tratamento iniciado 2 meses após colecistectomia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

21 

2. OBJETIVOS 
 
2.1 GERAL 

- Fazer uma revisão sobre alta massa óssea, com ênfase na osteosclerose associada 

a hepatite C.  

 

2.2 ESPECÍFICOS 

- Descrever um caso de osteosclerose associada a hepatite C, o primeiro a ser tratado 

com a associação de sofosbuvir, daclatasvir e ibandronato. 

- Fazer uma revisão sobre osteosclerose associada a hepatite C, incluindo 

prevalência, fisiopatologia, quadro clínico, diagnóstico, evolução e tratamento.  
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3. RESULTADOS  

Artigo publicado pela revista Calcified Tissue International em 22 de fevereiro 2021. 
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4. Discussão 

 

Independente do critério adotado como definição de AMO, sua 

prevalência é baixa, variando entre 2/1.000 e 3/100.000 indivíduos (8,10). 

Dentre as principais causas, as doenças osteodegenerativas 

correspondem a 50% dos casos, mas são consideradas causas artefatuais de 

AMO (8). Dentre as causas reais, OAHC é um diagnóstico raro, sendo este o 

vigésimo terceiro caso descrito. 

A OAHC é mais prevalente no sexo masculino (14 homens versus 9 

mulheres), com idade entre 27 e 74 anos, sendo a média de 49 anos. Na ocasião 

do diagnóstico, nosso paciente apresentava 54 anos (16-35). 

A latência entre a época de aquisição do HCV até o surgimento dos 

sintomas associados a OAHC variou entre 2 a 42 anos, sendo que no nosso 

caso, o quadro clínico se iniciou cerca de 20 anos após a contaminação pelo 

HCV, a qual ocorreu devido a uma transfusão sanguínea (16-35). O principal 

meio de infecção destes pacientes foi através do compartilhamento de agulhas 

durante o uso de drogas injetáveis (16-19,22, 29,30). 

Exceto em um caso, no qual a paciente era assintomática (32), em todos 

os demais, a dor foi o sintoma que motivou os pacientes a procurarem 

atendimento médico. A mesma é caracterizada como uma dor óssea, de caráter 

progressivo, geralmente com início nos membros inferiores (16-35). Em casos 

isolados, outros sintomas como perda ponderal não intencional, insônia, letargia 

e fraqueza muscular também foram descritos (18,28,33). No caso relatado, a dor 

teve início nos membros inferiores e após 2 anos, tornou-se generalizada. O 

paciente também apresentou uma perda ponderal de 14 kg, correspondendo a 

20% do seu peso basal.  

O exame físico de todos os pacientes era normal, exceto pela presença 

de dor a movimentação e/ou a palpação dos ossos afetados (16-35).  

O perfil bioquímico é condizente com turnover ósseo aumentado. Na 

maioria dos casos, os níveis séricos de cálcio, fósforo e 25(OH)vitamina D são 

normais, os níveis de PTH e 1,25(OH)2vitamina D estão aumentados e a calciúria 

diminuída (16-35). Tantos os marcadores de formação quanto de reabsorção 

óssea também estão aumentados, com destaque para a FA, as custas de sua 

fração óssea específica. Em apenas um caso esta encontrava-se dentro da 
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normalidade (19). Nos demais, este valor esteve entre 385 e 4259 U/L. (17, 32) 

No nosso paciente a FA era de 3380 U/L (referência: 40-129 U/L), um valor 26 

vezes acima do limite superior da normalidade, o maior valor relativo observado 

(em número de vezes).  

Nos exames de imagem, o padrão visualizado tanto em radiografias 

simples quanto em tomografias e ressonâncias é o espessamento cortical dos 

ossos afetados, principalmente a região diafisária dos ossos longos. Em geral, 

os ossos da face e a calota craniana são poupados embora no paciente relatado 

por Kaji et al e no caso relatado neste estudo, houve acometimento craniano 

(27).  A cintilografia óssea apresenta a captação aumentada do radiofármaco 

nas áreas afetadas, auxiliando na avaliação da extensão da doença. No nosso 

caso, todo o esqueleto foi acometido e o padrão observado é conhecido como 

“superscan”. A DXA apresenta AMO em todos os sítios validados, com valores 

de T-score que chegam até +15.9 (31). Nosso paciente, em sua DXA inicial, tinha 

um T-score +11.1 no colo do fêmur, +6.7 no fêmur total e +7.9 na coluna. O caso 

descrito por Epperla et al foi o único na qual a DMO estava dentro dos padrões 

de normalidade (33).  

Biópsia óssea marcada com tetraciclina foi realizada em 17 casos e 

demonstrava aumento da taxa de formação óssea, com tecido de boa qualidade 

(16-23, 25-29, 31, 35). No nosso caso este procedimento não foi executado 

devido a falta de disponibilidade no serviço.  

Há várias hipóteses sobre a etiopatogênese da OAHC embora o 

mecanismo exato ainda não esteja elucidado. Inicialmente suspeitava-se de 

algum contaminante presente nas drogas injetáveis, dado que o 

compartilhamento de agulhas entre usuários era a principal forma de 

contaminação pelo HCV entre os pacientes com OAHC (16-18). Depois 

acreditava-se que o próprio HCV ou algum outro agente viral de transmissão 

hematogênica fossem os responsáveis pelo desenvolvimento da osteosclerose 

(17,19, 21-23, 31,40). Eles estimulariam a produção de citocinas ou fatores de 

crescimento que levassem ao aumento da taxa de formação óssea 

(17,20,23,40). Dentre eles, IGF-IIB e a via TGF-beta- Smad figuraram entre os 

possíveis candidatos (27,43-45). Também foi aventada a possibilidade de um 

desbalanço no sistema OPG/RANKL (25-26). Nosso relato não teve como 

objetivo investigar as causas responsáveis pelo desenvolvimento da OAHC.  
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Quanto ao tratamento, vários já foram utilizados, incluindo cálcio, 

calcitriol, corticosteroides, agentes antirreabsortivos (calcitonina, alendronato, 

etidronato, risedronato e pamidronato) e a própria terapia antiviral contra o HCV 

(interferon, peg-interferon, ribavirina e sofosbuvir) (16-35).  As respostas clínicas, 

laboratoriais e radiológicas variaram não apenas conforme o tratamento, mas 

entre pacientes submetidos a um mesmo tipo de terapia. Nosso paciente foi 

tratado com colecalciferol, analgésicos simples, prednisona e com a associação 

entre sofosbuvir e daclatasvir, apresentando um decréscimo nos níveis de FA 

mas sem melhora clínica. Foi após a uso do ibandronato que houve 

normalização dos níveis da FA, da cintilografia, redução da DMO na DXA e 

resolução do quadro álgico. O uso de bisfosfonatos se justifica devido sua ação 

como inibidor da reabsorção óssea e, consequentemente, da formação óssea, 

dado que são processos acoplados. A escolha pelo ibandronato se deu devido 

a sua disponibilidade no nosso serviço. Em nenhum outro caso foi utilizada a 

combinação entre sofosbuvir, daclatasvir e ibandronato para o tratamento da 

OAHC.  
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5. Conclusões  

 

- Independente do critério adotado, o achado de alta massa óssea deve ser 

investigado pois pode ser parte de uma doença subjacente.  

- Embora a prevalência da hepatite C seja alarmante, osteosclerose associada 

a hepatite C é uma doença rara e que necessita mais estudos para a 

compreensão da sua etiopatogênese, evolução e tratamento adequado. 

- Nos pacientes com diagnóstico de hepatite C e que apresentem dor óssea, 

OAHC deve configurar entre os diagnósticos diferenciais. 
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