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RESUMO 

BARBOSA, A. C. S. Estudo das proteínas ósseas não colágenas no processo de reparação 
óssea alveolar em ratos idosos. [Study of non-collagen bone proteins in the process of 
alveolar bone repair in aged rats]. 2013. 109 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

O trabalho teve como objetivo avaliar e quantificar o tecido ósseo neoformado, a distribuição 

e a importância das proteínas não colágenas (osteocalcina, osteopontina e osteonectina) no 

processo de reparação tecidual do alvéolo dental de ratos Wistar idosos após exodontia. Para 

sua realização, foram utilizados 80 Rattus Norvegicus albinus, linhagem Wistar, machos. Os 

animais foram distribuídos em dois grupos: Grupo Controle, correspondente a animais com 

60 dias de vida; e Grupo Experimental correspondente aos animais com 2 anos de vida (700 

dias em média). Cada grupo foi dividido em 4 subgrupos de 10 animais em cada grupo. Os 

animais foram submetidos à exodontia do incisivo superior direito e foram sacrificados com 

05, 15, 21 e 28 dias de pós-operatório.  Após a dissecção, 5 amostras foram submetidas  à 

análise por microscopia convencional com coloração por Hematoxilina e Eosina e análise da 

imunohistoquímica e 5 amostras para análise por  RT-PCR. Os resultados mostraram que o 

processo de envelhecimento não alterou a cronologia do reparo ósseo alveolar e não 

promoveu maior remodelação do alvéolo dental. A osteocalcina não apresentou atuação 

importante nos períodos pós-operatórios estudados. A osteonectina apresentou-se importante 

no processo de reparo, não sofrendo alterações no início da reparação óssea, apresentando 

marcação mais intensa durante a maturação óssea entre 21 e 28 dias de pós-operatório no 

grupo controle e diminuição da marcação no grupo experimental aos 28 dias de pós-

operatório. O envelhecimento proporcionou uma diminuição da imunomarcação da 

osteonectina e demonstrou marcações positivas principalmente em osteoblastos e matriz 

mineralizada. A osteopontina apresentou-se importante no processo de reparo ósseo durante 

todos os períodos pós-operatório, apresentando marcações em osteoblastos, matriz osteóide, 

osteócitos e matriz mineralizada, apresentando maior marcação dos tipos celulares do no 

grupo experimental aos 28 de pós-operatório. Apesar desses achados, novos estudos são 

necessários para o melhor entendimento do processo de reparo ósseo alveolar em ratos 

adultos e idosos. 

Palavras Chave: Tecido ósseo. Exodontia. Reparação Alveolar. Osteocalcina. Osteopontina. 

Osteonectina. Envelhecimento. 



  

 

ABSTRACT 

BARBOSA, A. C. S. Study of non-collagen bone proteins in the process of alveolar bone 
repair in aged rats. [Estudo das proteínas ósseas não colágenas no processo de reparação 
óssea alveolar em ratos idosos]. 2003. 109 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.  
 

The aim of the present study was to evaluate and quantify the newly formed bone tissue, as 

well as the distribution and the importance of non-collagen proteins (osteocalcin, osteopontin 

and osteonectin) in the process of dental alveolar repair in Wistar aged rats submitted to tooth 

extraction. To perform that, about 80 male Rattus Norvegicus albinus, Wistar strain, were 

randomly distributed into two groups: Control Group corresponding to 60 days old rats; and 

Experimental Group corresponding to 2 years old animals (about 700 days old).  Both groups 

were later subdivided into 4 subgroups consisting of 10 animals each. All animals were 

submitted to the upright incisive tooth extraction and were euthanized 05, 15, 21 and 28 days 

after the tooth extraction surgery.  After the dissection, five samples from each subgroup 

underwent conventional microscopy analysis by hematoxylin-eosin stain as well as 

immunohistochemistry. Bone tissue from other five samples of each groups were subjected to 

Real Time RT-PCR analysis of non-collagen proteins expression  The results obtained 

suggest that aging process was not able to change either the chronology of alveolar bone 

repair or the remodeling of dental alveolus. Osteocalcin did not present any important action 

in the post-operation periods evaluated. On the other hand, osteonectin showed an important 

role during the repair process, since its expression was increased in the control group and 

decreased in comparison to the experimental group at 28 days. Osteopontin was important in 

the bone repair in all times evaluated, since it was present in osteoblasts, osteiod matrix, 

osteocytes and mineralized matrix, being even more stained at 21 days after the surgery. 

Finally, besides the results obtained in the present work, other studies are necessary to better 

understand the alveolar bone repair in adult and aged rats. 

Keywords: Bone tissue. Tooth extraction. Alveolar bone repair. Osteocalcin. Osteopontin. 

Osteonectin. Aging. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Odontologia apresenta uma postura cada vez mais voltada aos métodos de 

prevenção de patologias, a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos pacientes, 

baseando-se nos princípios da promoção da saúde. Entretanto, grande parte da população 

ainda necessita de tratamentos restauradores e reabilitadores, já que as evoluções da cárie e da 

doença periodontal continuam sendo as causas mais comuns da perda dental. Segundo dados 

do ultimo levantamento epidemiológico nacional (BRASIL, 2010), a ausência de dentes é um 

dos mais graves problemas da saúde bucal apresentado no Brasil. Atualmente 75% dos idosos 

são desdentados totais e entre adultos com idade de 30 a 44 anos esse índice é de 30%. 

Segundo o Ministério da Saúde 66% da população brasileira entre 35 e 44 anos de idade 

apresentam perda dental de pelo menos um elemento e, esse índice eleva-se a quase 93% 

quando avaliada a faixa etária entre 65 e 74 anos.  Mais de 3 milhões de idosos necessitam de 

prótese total superior e inferior e 4 milhões necessitam de usar prótese parcial removível em 

uma das arcadas. Segundo a portaria 718/SAS de 31/12/2010 o Ministério da Saúde passou a 

financiar implantes dentários. Esse financiamento pôde facilitar o acesso cada vez maior a 

implantes osteointegráveis pelos idosos causando maior conforto e eficiência mastigatória aos 

pacientes. 

A preservação do osso alveolar após a perda dental é um fator importante para o 

sucesso do tratamento reabilitador com implantes dentais. O uso de próteses dentais sobre 

implantes osteointegrados é um dos tratamentos da perda dental mais utilizado atualmente, 

possibilitando a recuperação da função mastigatória, boa estabilidade para prótese e estética 

satisfatória ao paciente. Segundo Widmark (1997), boa estabilidade inicial do implante, 

volume suficiente e qualidade óssea adequada são três fatores que influenciam o resultado da 

cirurgia de implantes osteointegravéis. Portanto, um rebordo alveolar demasiadamente 

reabsorvido após a perda dental consiste em um possível fator limitante para colocação de 

implantes. 

O conhecimento sobre a importância do papel das proteínas ósseas não colágenas no 

processo de cicatrização óssea alveolar após exodontia pode melhor elucidar os mecanismos 

presentes nesse processo e melhorar as técnicas e indicações cirúrgicas da cirurgia de 

implantes em pacientes idosos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Mecanismos de reparação óssea alveolar 

Muitos estudos buscaram definir a cronologia e as características da reparação óssea 

alveolar em diferentes espécies, a fim de melhor compreender os mecanismos da neoformação 

óssea na reparação do alvéolo dental, assim como, a manutenção do volume ósseo do 

processo alveolar (SIMPSON, 1961; OKAMOTO; RUSSO, 1973; DEVLIN; SLOAN, 2002 

CARDAROPOLI, 2003). 

Verificou-se nesses estudos que a sequência dos eventos envolvidos na reparação 

alveolar foi semelhante para as diferentes espécies avaliadas. Entretanto, cada espécie 

apresenta diferentes períodos de tempo para concluir todo o processo de reparo.  

A partir do exposto, a descrição dos mecanismos envolvidos durante a reparação do 

alvéolo dental após exodontia pode ser realizada de forma geral, abrangendo as diferentes 

espécies animais, incluindo o homem. 

O processo de reparação do alvéolo dental é observado imediatamente após a 

exodontia. Inicialmente o alvéolo é preenchido por sangue proveniente do rompimento dos 

vasos do ligamento periodontal e do feixe vascular do dente. O coágulo sanguíneo que se 

forma ocupa dessa maneira o espaço onde previamente encontrava-se a porção radicular do 

dente (EULER, 1923; SIMPSON, 1969; CARVALHO; OKAMOTO, 1978; KUBOKI et al., 

1988; OKAMOTO et al., 1994; CARDAROPOLI et al., 2003).  

Gradualmente o coágulo sanguíneo é invadido por fibroblastos, capilares neoformados 

e células inflamatórias como linfócitos e neutrófilos, caracterizando o tecido de granulação. A 

proliferação desses componentes ocorre a partir das paredes e do terço apical do alvéolo, 

admitindo que as fibras remanescentes do ligamento periodontal atuem ativamente na 

formação desse tecido conjuntivo (JOHANSEN, 1970; CARVALHO et al., 1983; LIN et al., 

1994; KANYAMA et al., 2003). Durante os primeiros dias após a exodontia é possível 

detectar a presença de osteoclastos nas cristas ósseas alveolares. (CLAFLIN, 1936; HSIEH et 

al., 1994; ARAUJO; LINDHE, 2005). 

Os osteoblastos são as células responsáveis pela síntese da parte orgânica da matriz 

óssea (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008, ARANA; BRADASCHIA-CORREA, 2012). 

Células osteoprogenitoras encontradas no ligamento periodontal são responsáveis pela 

diferenciação em osteoblastos (LIN et al., 1994; DEVLIN; SLOAM, 2002). Os osteoblastos 

que se encontram no alvéolo dental depositam a matriz orgânica, dando origem ao osteóide. A 
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partir da calcificação do osteóide surgem trabéculas ósseas delgadas.  A deposição contínua 

de minerais sobre as trabéculas permite o preenchimento de toda a extensão do alvéolo, com 

constante espessamento do mesmo, diminuindo o espaço intertrabecular. Esse processo é 

finalizado com a organização do osso em lamelas, caracterizando a maturidade óssea plena 

(AMLER et al., 1960; EVIAN et al., 1982; CARDAROPOLI et al., 2003). 

Segundo ARANA e BRADASCHIA-CORREA (2012), os osteoblastos derivam das 

células mesenquimais indiferenciadas. 

A deposição inicial de osso para a reparação alveolar tem início nas corticais internas e 

no fundo do alvéolo. Além disso, as alterações extra-alveolares como deposição óssea ao 

longo da cortical externa subperiosteal do alvéolo e adjacente aos espaços medulares são 

observadas concomitantemente ao reparo intra-alveolar (BOYNE; KRUGER, 1962; 

ASTRAND; CARLSSON, 1969). 

Existem vários fatores que interferem na reparação do alvéolo dental após a exodontia, 

como diabetes mellitus (GRANDINI et al., 1970; DEVLIN, 1996; MADID, 2004), cirurgias 

experimentais como ooforectomia (HSIEH, 1994; TANAKA, 2001), fatores inerentes aos 

procedimentos cirúrgicos da exodontia (SIMPSON, 1957; CARVALHO, 1983), influência da 

saliva (BODNER, 1991), estresse do indivíduo (ALVES; OKAMOTO, 1986), enxertia intra-

alveolar de biomateriais (SCARANO et al., 2006), tabagismo (CÉSAR-NETO et al., 2005; 

GIORGETTI et al., 2012), hipertensão (MANRIQUE et al., 2012) e o envelhecimento 

(KURILOV; RYZHAK, 2007). 

 

2.2 Envelhecimento  

 

  O envelhecimento é processo contínuo, progressivo, impossível de controlar e comum 

a todos os seres vivos. É atribuído a vários fatores e o mais aceito é a existência de um 

número máximo, finito e imutável de replicações celulares em quase todos os tecidos, o que 

limita sua renovação ou mesmo a sua cicatrização quando necessária (HAYFLICK; 

MOORHEAD1, 1961; apud MAINARDES, K. C.; VIANA NETTO, R.; DONOSO, C. M. N.; 

KUME, P. K. Rev Bras Ortop, v. 42, n. 3, p. 55-63, 2007). 

Segundo Freitas et al. (2011) o envelhecimento e um processo normal que começa na 

concepção e termina na morte. Durante os períodos de crescimento, os processos anabólicos 

excedem as alterações catabólicas. Uma vez que o organismo atinge a maturidade fisiológica, 

                                                 
1 HAYFLICK, L.; MOORHEAD, P. S. The serial cultivation of human diploid cell strains. Exp Cell Res, v. 26,  
p. 585-621 
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a taxa de alteração catabólicas ou degenerativa se torna maior do que a taxa de regeneração 

celular. A perda resultante de células leva à deficiência diminuída da função orgânica em 

vários graus envelhecimento é marcado por uma perda progressiva de massa corpórea magra, 

assim como por mudanças na maioria dos sistemas corpóreos. (FREITAS et al., 2011). 

O envelhecimento está associado a uma significante alteração na função imune, 

endócrina e do sistema sanguíneo induzindo as desordens metabólicas nos tecidos de um 

organismo envelhecido (LAMBERTS et al., 1997; ANAWALT; MERRIAM, 2001). O tecido 

ósseo reage a essas alterações com uma diminuição considerável da remodelação óssea 

(TAICHMAN, 2005). O envelhecimento é acompanhado de desenvolvimento de resistência 

tecidual a ação moduladora dos osteoclastos e osteoblastos (RAISZ, 1988a; BOYLE et al., 

2003). A mineralização óssea também decresce durante o envelhecimento desenvolvendo pré-

requisitos para o desenvolvimento de osteoporose (RAISZ, 1988b). As relatadas alterações no 

tecido ósseo durante o envelhecimento têm impacto negativo na reparação de defeitos ósseos 

podendo levar ao atraso da reparação desse tecido (KURILOV; RYZHAK, 2007). 

Segundo Meyer (2001) em seu estudo com ratos, durante o envelhecimento a 

reparação óssea é reduzida. Mehta (2010), concluiu que a reparação do defeito ósseo foi 

menor em ratos idosos em comparação a ratos jovens através de análise radiográfica e 

histológica após 6 semanas de pós-operatório. Houve um aumento da reabsorção óssea devido 

ao aumento do número de osteoclastos. 

Shirota et al. (1993) comparou a cicatrização de implantes de hidroxiapatita em ratos 

jovens, adultos e idosos. Concluiu que a taxa e o volume da neoformação formação óssea ao 

redor de implantes diminuem com o aumento da idade. 

 

2.3 Matriz extracelular nos tecidos mineralizados 

 

O tecido ósseo possui células embebidas em matriz extracelular. A matriz extracelular 

óssea, entretanto, contém um componente adicional: cristais de hidroxiapatita estão 

depositados na matriz orgânica secretada pelos osteoblastos, constituindo assim, o 

componente inorgânico ou fase mineral da matriz do tecido ósseo (ARANA; BRADASCHIA-

CORREA, 2012). 

A matriz óssea consiste de componentes orgânicos (35%) e inorgânicos (65%). A 

matriz óssea orgânica é composta de proteínas colágenas (95%) e proteínas não colágenas 

(5%) como a osteocalcina, osteopontina e osteonectina, com propriedades específicas na 

mineralização óssea (KIERSZENBAUM, 2008). Acredita-se que os componentes não 
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colágenos sejam os responsáveis pelas propriedades exclusivas que distinguem os vários 

tecidos mineralizados. (SOMMER et al., 1996). 

A existência de componentes não colágenos têm sido pesquisados por diversos autores 

(NODA, 1993; ROBEY, 1996). Estas moléculas não colágenas correspondem aos 10% 

restantes da matriz óssea e são representados por: fosfoproteínas, Gla-proteínas 

(osteocalcina), osteopontina, sialoproteína óssea (BSP), proteoglicanas/glicosaminoglicanas 

(principalmente decorina e biglicana), proteínas séricas e alguns lipídeos (NODA, 1993; 

AUBIN, 1998; KATCHBURIAN; ARANA, 2012). 

A proliferação e maturação das fibras colágenas no interior do alvéolo dental após 

exodontia servem como arcabouço para deposição mineral e formação de trabéculas ósseas 

(KUBOKI et al., 1988; DEVLIN et al., 1997). O colágeno é o tipo de proteína mais numerosa 

encontrada no organismo, correspondendo a 30% da massa corpórea seca. Atualmente mais 

de 20 tipos de colágenos geneticamente diferentes são encontrados na pele, osso, cartilagem, 

músculo liso e lâmina basal. O colágeno tipo I, III e V participam da formação estrutural do 

tecido ósseo, sendo o tipo I o mais abundante deles (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). 

Kurita et al. (1985) relatam que o colágeno tipo I, III e V atuam diretamente na 

reparação do alvéolo dental. Devlin et al. (1995,1997) demonstram ainda a participação do 

colágeno tipo II na fase inicial da reparação do alvéolo. Segundo Devlin et al. (1997) o 

colágeno do tipo II é uma proteína predominante da matriz de cartilagem hialina e 

desempenha papel essencial na ossificação endocondral. Entretanto o alvéolo segue as 

características da ossificação intramembranácea, onde não há formação de cartilagem 

previamente à calcificação do osso. Apesar da expressão de colágeno tipo II no alvéolo, os 

autores concluem que essa proteína não participa do arcabouço de fibras colágenas no qual o 

osso maduro se forma.   

Shyng et al. (1999) demonstraram a expressão da proteína CD-RAP (cartilage-derived 

retinoic acid-sensitive protein) em pré-osteoblastos durante a reparação inicial do alvéolo 

dental após exodontia. A CD-RAP é uma proteína que esta restrita a cartilagem de animais 

adultos a expressão máxima da CD-RAP no alvéolo aconteceu após 6 ou 7dias de pós-

operatório. Os autores concluem que a participação dessa proteína específica da cartilagem na 

reparação alveolar pode indicar níveis moleculares similares entre as ossificações 

intramembranácea e endocondral.  

Na matriz mineralizada do osso, os componentes não colágenos mais importantes são 

as glicoproteínas osteopontina e sialoproteína óssea, ambas altamente fosforiladas, 

consequentemente com grande afinidade pela hidroxiapatita, além de possuir a sequência 
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RGD que se liga a integrinas da membrana plasmática das células, de maneira semelhante à 

fibronectina dos tecidos conjuntivos não mineralizados. Além das células e da hidroxiapatita, 

a osteopontina e a sialoproteína óssea se ligam ao colágeno e as outras proteínas da matriz, 

resultando na propriedade de adesão, razão pela qual sua presença é importante nas linhas 

cementantes. Outras proteínas não colágenas são a osteonectina e a osteocalcina. Os 

proteoglicanos ricos em leucina de cadeias pequenas, como decorin, bliglican, lumican e, 

especialmente osteoaderin, estão presentes na matriz mineralizada, além de proteínas 

morfogenéticas (BMP’s) e algumas proteínas séricas (ARANA; BRADASCHIA-CORREA, 

2012). 

As proteínas ósseas não colágenas são componentes da matriz extracelular expressas 

no esqueleto em desenvolvimento e em osso maduro. Essas proteínas atuam como mediadores 

biológicos da função das células, interagindo diretamente com as células ou modulando a 

atividade de fatores de crescimento, proteases e outras proteínas da matriz extracelular. 

Embora essas proteínas não sejam necessárias para o desenvolvimento do osso e sua função, 

elas modulam a fisiologia normal e remodelação e em resposta ao envelhecimento, 

ovariectomia, carregamento mecânico e regeneração óssea. 

 

2.4 Osteocalcina 

 

A osteocalcina representa menos de 15% das proteínas não colágenas e foi a primeira 

a ser caracterizada no osso. É uma proteína acídica, pequena, altamente conservada, de 5.8 

kDa. O gene da osteocalcina humana contém 4 éxons e está localizado no cromossomo  

(SODEK; MCKEE, 2000). Juntamente com a ostepontina e a sialoproteína óssea, parece 

desempenhar papel importante como marcador de células com potencial osteogênico e 

cementogênico (ZHOU et al., 1994). Além disso, segundo Ducy et al. (1996) in vivo a 

osteocalcina é inibidora da formação óssea. De acordo com Ingram et al. (1993) sua afinidade 

com a hidroxiapatita é suficiente para que atue como inibidor do crescimento do cristal de 

hidroxiapatita. Dessa forma, cumpre importante papel na regulação da maturação do cristal 

(BOSKEY, 1998) e na maturação da própria matriz, sendo aparentemente desnecessária na 

fase inicial do processo de mineralização (SOMMER et al., 1996).  

Segundo Papagerakis et al. (2002), tanto a osteocalcina e a osteonectina são 

produzidas por odontoblastos humanos e determinam o padrão de expressão da sialoproteína 

óssea em dentes humanos. Elas estão presentes nos canalículos dentinários através do 

prolongamento dos odontoblastos. 
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Segundo Chen (2012), a osteocalcina sofre alterações fisiológicas durante toda a vida. 

Tendo níveis mais elevados nos estágios de maior remodelação óssea e atividade metabólica 

que exigem maior fornecimento de energia. 

As funções da osteocalcina são ainda mal definidas, apesar de sua estrutura indicar 

interação com cálcio e com cristais de hidroxiapatita. Adicionalmente, estudos indicam que o 

aparecimento e o aumento da produção da proteína são coincidentes com o início do processo 

de mineralização e a produção de osteocalcina é um marcador do osteoblasto maduro (OWEN 

et al., 1990). Outros estudos, in vitro e in vivo, sugerem que a osteocalcina tenha importante 

papel no recrutamento e diferenciação dos osteoclastos (CHENU, 1994). 

  

2.5 Osteopontina 

 

A osteopontina é uma glicoproteína fosforilada não colágena secretada na matriz óssea 

pelos osteoblastos (PAPAGERAKIS et al., 2002).  A expressão de osteopontina está 

associada à regulação do processo de mineralização do tecido ósseo, sendo evidenciada em 

células ósseas (osteoblastos e osteócitos) e em células osteoprogenitoras em proliferação e 

diferenciação, também promove a diferenciação e adesão dos osteoblastos e osteoclastos 

(SODEK et al., 2000; ALFORD et al., 2006). A osteopontina é a única proteína que se 

acumula preferencialmente na interface de tecidos mineralizados. No osso é o principal 

componente da interface célula-matriz e matriz-matriz, chamadas linhas cementantes. Quando 

presente nas linhas cementantes a osteopontina pode participar da organização e 

mineralização inicial e final da matriz e da adesão celular nas interfaces do tecido ósseo 

(MCKEE; NANCI, 1995). O nome OPN reflete o papel desta proteína de atuar como ponte 

entre as células e os cristais de hidroxiapatita (OLDBERG et al., 1986). 

A OPN faz parte de um grupo de proteínas não colágenas chamadas de SIBLINGS 

(Small Integrin-Blinding Ligand, N-linked Glycoprotein) que possuem como domínio RGD. 

Outros membros desta família são: BSP, proteína da matriz dentária, sialofosfoproteína 

dentinária e fosfoglicoproteína extracelular (FISHER et al., 2001).  

A osteopontina é caracterizada pela presença de uma sequência de ácido poliaspártico 

e sítios de fosforilação Ser/Thr que mediam a ligação à hidroxiapatita, além de um motivo 

RGD altamente conservado que media a ligação da célula e a sinalização (SODEK; GANSS; 

MCKEE, 2000). 

Segundo alguns autores a expressão da osteopontina apresenta-se aumentada em 

situações de remodelação óssea não fisiológica provocada por algum estímulo externo. Para 
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Berrocozo et al. (2005), em resposta aos estímulos ortodônticos contínuos, a expressão da 

osteopontina ocorreu mesmo sem osteoblastos ativos sintetizando nova matriz e apresentou-se 

exacerbada comparada a situações de remodelação fisiológica provavelmente devido a leve 

resposta inflamatória gerada pelo estímulo ortodôntico. Para Jorge et al. (2004) e Vidotti et al. 

(2007) o preenchimento de defeitos ósseos com enxertos ósseos cria um ambiente favorável a 

migração e diferenciação de células osteoprogenitoras e a formação óssea com elevada 

expressão de osteopontina até em períodos mais tardios de reparo. 

Segundo Mckee e Nanci (1996), a secreção de osteopontina por macrófagos e sua 

acumulação na superfície do tecido durante a reparação de feridas em tecidos mineralizados 

pode atuar como uma proteína de aderência de macrófagos e se concentram na superfície de 

partículas e restos de tecidos mineralizados a fim de atuar na fagocitose e reestruturação dos 

tecidos. 

A osteopontina é encontrada, além do osso, em vários outros tecidos como rins, 

cérebro e neoplasias, e está envolvida em diversos eventos biológicos que incluem processos 

de desenvolvimento, cicatrização, resposta imunológica, tumorigênese, reabsorção óssea e 

calcificação. Esta diversidade funcional deve-se à capacidade da osteopontina de estimular a 

atividade celular através de múltiplos receptores ligados a várias vias de sinalização interativa 

(SODEK; GANSS; MCKEE, 2000).  

 

2.6 Osteonectina 

 

O constituinte mais abundante da porção orgânica não colágena do osso é a 

osteonectina, também denominado SPARC (secreted protein, acidic, rich in cystein) ou BM40 

(TERMINE et al., 1981). É uma glicoproteína fosforilada de32 kDa que se expressa na matriz 

óssea e em osteoblastos (JUNDT et al. 1989). O gene da osteonectina humana tem 10 éxons e 

está localizado no cromossomo 5 (SODEK; MCKEE, 2000). 

A osteonectina é uma glicoproteína não colagenosa secretada pelos osteoblastos 

durante a formação óssea. Ela inicia a mineralização e promove a formação de cristais de 

minerais. Também conhecida como glicoproteína PSARC (SARC em inglês) que significa 

proteína secretada acídica e rica em cisteína; a osteonectina é ligadora de cálcio do osso em 

desenvolvimento e liga o colágeno ao mineral da matriz óssea (ALFORD, 2006). 

A osteonectina tem sido associada à regulação da progressão da célula através do ciclo 

célula, forma interações celulares, ligação a íons metais e fatores de crescimento, além da 

modulação de atividades enzimáticas. (LANE; SAGE, 1994) 
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A osteonectina promove a diferenciação, sobrevivência dos osteoclastos e inibe a 

adipogênese (DELANY et al., 2003); também afeta a síntese e organização do colágeno I da 

matriz extracelular (MIDWOOD et al., 2004). 

A expressão da osteonectina é dinâmica, presente em tecidos que sofrem rápida 

diferenciação como o sistema hematopoiético ou em tecidos que são submetidos à tensão e 

remodelação contínua como o tecido ósseo. (CLARK; SARGE, 2008).  

Nos tecidos que sofre processo de reparação ou remodelação, a função da osteonectina 

aparenta estar relacionada com a regulação da síntese de matriz extracelular e, através de 

alterações do citoesqueleto e formato da célula, com a diminuição da adesividade celular à 

matriz, o que contribui com a proliferação e migração celular (PORTER et al., 1995; 

BRADSHAW; SAGE, 2001). 

A ONC tem sido associada à regulação da progressão da célula através do ciclo da 

célula, forma interações celulares, ligação a íons metais e fatores de crescimento, além da 

modulação de atividades enzimáticas (LANE; SAGE, 1994). 

A osteonectina promove a diferenciação, sobrevivência dos osteoclastos e inibe a 

adipogênese (DELANY et al., 2003); também afeta a síntese e organização do colágeno I da 

matriz extracelular (MIDWOOD et al., 2004). 

A expressão da osteonectina ocorre paralelamente à expressão de osteopontina durante 

o desenvolvimento e maturação óssea; em osso maduro é encontrada na matriz pericelular 

circundando os osteoblastos e osteócitos (ALFORD, 2006). 

Segundo Bornstein e Sage (2002) a deficiência de osteonectina esta associada à 

osteopenia devido à diminuição do número de osteoblastos e osteoclastos. A osteonectina atua 

na reparação de fraturas expressas em células mesenquimais e osteoblastos, iniciando o 

processo de ossificação; também atua no turnover ósseo através da maturação de osteoblastos 

e osteoclastos (ALFORD, 2006). 
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3. OBJETIVO 

 

O trabalho teve como objetivo avaliar e quantificar o tecido ósseo neoformado, a 

distribuição e a importância das proteínas não colágenas (osteocalcina, osteopontina e 

osteonectina) no processo de reparação tecidual do alvéolo dental de ratos Wistar idosos após 

exodontia.  
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4. MATERIAL E MÉTODO 

4.1 Animais 

Para a realização deste estudo foram utilizados 80 Rattus Norvegicus albinus, 

linhagem Wistar, machos, provenientes do Biotério Central do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo e do Biotério da Fundação Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo - FMUSP, mantidos em condições controladas 

de temperatura (21ºC), umidade (aproximadamente 60%) e de iluminação (12 horas de 

luz/12 horas de escuro), recebendo água e ração balanceada (Guabi Nutrilabor - Ratos e 

Camundongos) à vontade, exceto pela utilização da mesma ração particulada nas 

primeiras 24 horas após a extração dental. 

Os animais foram distribuídos em dois grupos: Grupo Controle, correspondente a 

animais com 60 dias de vida e massa corpórea variando entre 190g e 260g; e Grupo 

Experimental correspondente aos animais com 2 anos de vida (700 dias em média) e 

massa corpórea variando entre 340g e 700g. Cada grupo foi dividido em 4 subgrupos 

com 10 animais em cada grupo.  

4.2 Técnica Cirúrgica 

Os animais foram submetidos à exodontia do incisivo superior direito. O 

procedimento cirúrgico foi realizado sob anestesia geral via intramuscular com cloridrato 

de 2-(2,6-xilidino)-5,6-dihidro-4H-1,3-tiazina (Rompum - Bayer S.A.), na dosagem de 

0,25 ml/kg do animal, com posterior aplicação também intramuscular de cloridrato de 

tiletamina e cloridrato de zolipam 1ml/Kg (Zoletil 50-Virbac). Na sequência os animais 

foram posicionados em decúbito dorsal e foi realizada a assepsia com Polivinil 

Pirrolidona Iodo (PVPI). Os princípios de biossegurança foram respeitados a fim de se 

evitar processos infecciosos nas áreas cirúrgicas, o que poderia comprometer os 

resultados do experimento.  

Com instrumentos cirúrgicos adaptados foi promovida a sindesmotomia da 

gengiva marginal, luxação e avulsão dental. Em seguida os tecidos moles do alvéolo 

foram suturados com fio de seda 5-0 agulhado (Tech-sil S7765 – Techsynt Luckens).  

A figura 1 ilustra os procedimentos cirúrgicos realizados nos animais.  

. 
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Figura 1 – Procedimentos cirúrgicos 

Fonte: (BARBOSA, A. C. S., 2013) 
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Legenda: A) Animal anestesiado em decúbito dorsal após assepsia com iodopovine; B) Sindesmotomia da 

gengiva marginal e luxação do dente incisivo superior direito no sentido mesio-distal com auxílio 

de holembeck 3S; C) Luxação no sentido palatino-vestibular; D) Avulsão dental com auxílio de 

fórceps 101; E) Alvéolo após exodontia; F) Sutura dos tecidos moles fio seda 4.0; G) Região após 

cirurgia; H) Dente. 

 

Utilizando-se uma balança digital, a aferição da massa corpórea dos animais foi 

realizada no dia do procedimento cirúrgico e em períodos pós-operatórios específicos e 

no dia do sacrifício dos animais. 

 

4.3 Medicações Pós-Operatórias 

 

Todos os animais receberam medicação ao término e 24 horas após a cirurgia. 

Foram ministrados analgésicos e o antiinflamatório flunixin (Banamine Injetável 10 mg - 

Schering Plough Veterinária), por via subcutânea na dosagem de 0,2 ml/kg; e um 

antibiótico composto pela associação de benzilpenicilina benzatina, benilpenicilina 

procaína, benzilpenicilina potássica, diidroestreptomicina base (sulfato) e estreptomicina 

base (Pentabiótico Veterinário pequeno porte - Forte Dodge) na dosagem 1 ml/kg  por 

via intramuscular. 

 

4.4 Protocolo de Sacrifício 

 

 Os animais foram sacrificados em dias específicos de acordo com cada método 

de análise. Sendo assim, 10 ratos de cada subgrupo foram sacrificados com 5, 15, 21 e 28 

dias, desses animais 5 animais foram processados para análise histológica e 

imunohistoquímica e 5 animais para análise RTPCR, totalizando 40 animais em cada 

grupo (controle e experimental).  

Os animais foram sacrificados por decapitação. A maxila direita foi retirada, 

dissecada e obtida as partes ósseas do alvéolo dental (Figura 2). As amostras destinadas 

ao RTPCR foram imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e posteriormente 

armazenadas em freezer -80°C. Os alvéolos destinados à microscopia de luz 

convencional e imunohistoquímica foram colocados em frascos individuais, devidamente 

identificados, com formol PBS para fixação e posterior processamento. Os alvéolos que 

apresentaram sinais de infecção foram descartados do experimento. 
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Figura 2 – Hemi-maxila dissecada direita 

Fonte: (BARBOSA, A. C. S., 2013) 
Legenda: A) Vista lateral; B) Vista medial 
 

4.5 Processamento do material  

As amostras foram processadas para análise da Expressão Gênica por RT-PCR, 

análise imunohistoquímica e análise por coloração com H. E.. 

 

4.5.1 Análise da Expressão Gênica por RT-PCR 

A análise da expressão Gênica por RT-PCR foi realizada utilizando os primers 

osteocalcina, osteonectina e osteopontina. 

 

4.5.2 Extração do RNA total 

A análise da expressão gênica da osteocalcina, osteonectina e osteopontina nas 

células ósseas em neoformação no alvéolo dental após exodontia, foi realizada através da 

técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR).   

Anteriormente ao processamento das amostras, todas as bancadas, objetos e 

equipamentos que seriam utilizados, receberam solução com RNAse-free (Invitrogen) 

com o auxílio de papel absorvente, para que as amostras não degradassem. 

As peças foram retiradas do freezer -80°C e colocadas dentro de um macerador 

metálico adequado que havia sido inserido em nitrogênio líquido para manter as 

propriedades da amostra (Figura 3 A). Manualmente o tecido ósseo foi triturado até a 

formação de um pó (Figura 3 B). 

 

A B 
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Figura 3 – Maceração dos tecidos ósseos 

 
Fonte: (BARBOSA, A. C. S., 2013) 
Legenda: A) Macerador metálico após imersão em nitrogênio líquido; B) Macerado ósseo. 
 

4.5.3 Homogeinização das amostras 

 

O pó de tecido ósseo foi colocado em eppendorfs individuais e foi adicionado 1 

ml de trizol (Invitrogen). Foi realizada a homogeinização da amostra através de 

equipamento sonicador no sentido de otimizar a extração de RNA dos tecidos ósseos. A 

correta homogeinização permitiu a dissociação de ácidos nucléicos (RNA e DNA) e das 

proteínas. 

 

4.5.4 Separação das fases: orgânica e inorgânica 

 

As amostras foram incubadas por 2 minutos a 30°C e colocadas em gelo. Em 

seguida foram adicionadas 0,2 ml de clorofórmio por ml de trizol, agitado 

vigorosamente e recolocadas em gelo. As amostras foram centrifugadas por 15 minutos a 

4°C e a 12000 rpm (Figura 10).  Após a centrifugação as amostras foram separadas em 

três fases: 

Fase vermelha: inferior (fase fenol-clorofórmio) contém DNA  

Fase branca: intermediária – contém proteínas 

Fase incolor: superior – contém o RNA 

A fase incolor foi transferida para um novo eppendorf estéril identificado. 

 

A B 
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4.5.5 Precipitação 

 

Nesse processo a fase aquosa é de aproximadamente 60% do volume total de 

trizol utilizado para homogenização. Foram adicionados 0,5 ml de álcool isopropílico e 

agitado. As amostras foram incubadas por 2 minutos a 30° C e centrifugadas a 12000 

rpm por 15 minutos a 4°C. Após, formou-se um precipitado de RNA no fundo do tubo de 

eppendorf (pellet). 

 

4.5.6 Lavagem do pellet 

 

Foi removido o sobrenadante por inversão do tudo de eppendorfs, colocado sobre 

um papel seco e limpo. Foi adicionado 1 ml de etanol 75° e centrifugou-se por 15 

minutos a 4°C a 12.000 rpm.  

 

4.5.7 Solubilização do RNA 

 

Descartou-se o álcool adicionado na etapa anterior e amostras foram secadas em 

papel limpo e seco por alguns minutos. Adicionou-se 50 µl de água tratada com DEPC 

(dietil pirocarbonato). As amostras foram colocadas em banho (55 a 60°C) por 10 

minutos para redissolver e em seguida, foram armazenadas em freezer -80°C. 

Posteriormente foi corrido o gel de integridade para obter a viabilidade das amostras e 

então foi realizada a dosagem das mesmas. 

 

4.5.8 Dosagem das Amostras 

 

As amostras foram dosadas em espectrofotômetro nos seguintes comprimentos de 

onda: 260 ηm e 280 ηm. O comprimento de onda 260 ηm é o ideal para leitura do RNA. 

As amostras foram lidas em cubetas de quartzo. Foram pipetados 4 µl de cada amostra e 

996 µl de água Milli Q. 

Cálculo realizado das concentrações das amostras: 

Leitura da amostra em 260 ηm X 40 X 200  

   1000 

40 fator fixo para RNA e 200 representa a diluição da amostra 

=  µg/ µl 
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Leitura da amostra em 260 ηm 

Leitura da amostra em 280 ηm 

Esta relação indica uma possível ou não contaminação com proteínas. A reação 

ideal foi de 1,8 a 2,0. 

 

4.5.9 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)  

 

O cDNA obtido da reação de transcriptase reversa (RT) foi amplificado através 

de reação em cadeia da polimerase (PCR), sob condições ideais. Cada alíquota de 2µl de 

cDNA foi amplificada com 12,5 pmóis de cada iniciador (“primer”) para o gene da 

osteocalcina, osteonectina e osteopontina e controle endógeno (GAPDH). Para um 

volume final de 25µl de reação, foram adicionados: 2 mM de uma mistura de dNTPs, 50 

mM MgCl2, 12,5 pmol de iniciador específico para  cada  gene de estudo e 0,23µl da 

enzima Taq DNA polimerase. Em seguida os tubos foram colocados em termociclador, e 

a reação de PCR iniciada com desnaturação a 94ºC por 5 min e uma extensão final de 

72ºC por 10 min. A temperatura de anelamento dos “primers”, bem como o número de 

ciclos foi padronizada para que o produto da reação se encontrasse dentro da fase 

exponencial da curva de amplificação. O produto da reação de PCR foi submetido à 

eletroforese em gel de agarose 1% (Invitrogen) corado com brometo de etídio, as 

imagens da intensidade das bandas foram obtidas e analisadas a partir do software de 

análise de imagens (KODAK DIGITAL SCIENCE, ROCHESTER).  

O quadro abaixo contém a sequência de primers utilizados nos experimentos de 

PCR em tempo real. 

Quadro 1 – Sequência de primers utilizados nos experimentos de PCR em tempo real. 

Gene Sequência de primers 

Forward 

Sequência de primers 

Reverse 

Produto 

amplifica 

OSC CTG CAT TCT GCC TCT CTG ACCT GCC GGA GTC TAT TCA CCA CCT T 108 bp 

OP ACC ATG CAG AGA GCG AGG ATT AAA CGT CTG CTT GTG TGC TGG 105 bp 

ONC ACA GCT CCA CCT GGA CTA C TCT TCT TCA CAC GCA GTT T 405 bp 

GAPDH CCATGGAGAAGGCTGGG CAAAGTTGTCATGGATGACC 195 bp 

 

>  1,6 
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As sequências dos primers para os genes osteocalcina e osteopontina foram 

sintetizadas baseando-se nas sequências fornecidas por Song et al. (2006), os primers 

osteonectina e GAPDH foram sintetizados basendo-se nas sequências fornecidas por 

Papagerakis et al. (2002). 

 

4.5.10 Dosagem do RNA total das células ósseas 

 

Após a homogeneização, as amostras de RNA foram dosadas em 

espectrofotômetro (Amersham Pharmacia Biotech, Utrospec 2000) sendo as leituras 

feitas em absorbâncias de 260nm e 280nm (com unidade de densidade óptica igual a 40 

µm/ml). Foram consideradas como viáveis as amostras na qual a razão A260/A280 (índice 

de contaminação de proteínas) se encontrasse na faixa entre 1,8 e 2,2. 

Em seguida, foi analisada a integridade do RNA, utilizando-se 1µg de cada 

amostra, através de eletroforese em gel de agarose 1% (Invitrogen) corado com brometo 

de etídio 0,5µg/ml, para visualização das bandas 18s e 28s, correspondentes ao RNA 

ribossômico. 

 

4.5.11 Transcrição Reversa (RT) 

 

Para a transformação do RNA total em cDNA foi adotado o protocolo da enzima 

SuperScript II (Invitrogen). A partir de 2µg de cada amostra de RNA total extraído, foi 

realizada a reação de transcrição reversa para a síntese de uma fita de DNA 

complementar ao RNAm, o cDNA. Para cada 20µl de volume final de reação para 

transcrição reversa, foram adicionados 10 mM de uma mistura de 

deoxinucleotidetrifosfatos (dNTP), 0,1M de ditiotreitol (DTT),  solução tampão 5X 

(fornecido pelo fabricante), 0,02µg/µl de iniciadores oligodesoxitimidina (oligo DT), 

200U de Transcriptase Reversa SuperScript™RNAse e água DEPC. A reação foi 

incubada em termociclador (MJ Research-PTC200) por 10 min à 70ºC, 60 min a 42ºC e 

10 min a 95ºC. O DNA complementar (cDNA) obtido nesta etapa foi utilizado na reação 

de PCR.  
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Figura 4 – Gel de Agarose corado com 1% de brometo de etínio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BARBOSA, A. C. S., 2013) 
Legenda: Gel de Agarose, mostrando banda 28S e 18S correspondente ao RNAm das células ósseas de 

alvéolo dental. 
 

4.5.12 PCR em tempo real 

 

A reação de PCR em tempo real foi realizada para os primers osteocalcina, 

osteonectina, osteopontina e GAPDH utilizando-se o Kit SYBR Green PCR Máster Mix 

(Applied Biosystems). Cada reação constituiu de 1 µl da reação de cDNA molde; 3 µl de 

cada primer; 6 µl de SYBER Green PCR Máster Mix (Applied Taq Gold ® DNA 

Polymerase, sNTPS, MgCL2, Buffer e SYBR ® Green) e água estéril bidestilada para um 

total de 12 µl. As amostras foram processadas no Termociclador Rotor-Gene, R 3000 

(Cobertt Research) e a sequência de ciclos dos primers estudados foram padronizados de 

acordo com a temperatura de melting (Tm) de cada um. 

 

4.6 Preparo para microscopia de luz convencional 

 

Para o estudo em microscopia de luz convencional, as peças foram fixadas em 

solução fixadora de formol 10% tamponado com PBS (phosphate buffer solution), 

permanecendo por um período de 24 horas. Depois de fixadas, as peças foram lavadas 

em água corrente por 12 horas e em seguida mergulhadas em solução de EDTA 10% 

(Merck – Alemanha) para descalcificação durante aproximadamente seis semanas. 

Finalizado este processo, as amostras foram lavadas novamente em água corrente por 12 

horas e logo após, mergulhadas em álcool 70º. 
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As peças foram desidratadas em sequência crescente de álcoois assim descritos: 

álcool 95º por 1 hora, seguida por álcool 100º por 1 hora, será trocada a solução e 

permaneceu por mais 2 horas. Concluída a desidratação, as amostras foram diafanizadas 

em xilol por 30 minutos e mergulhadas em novo xilol por mais 30 minutos. Depois de 

diafanizadas, as peças foram divididas em três partes correspondentes aos terços cervical, 

médio e apical do alvéolo. Os terços cervicais e apicais dos alvéolos foram descartados e 

o terço médio foi incluído em blocos de parafina e realizados cortes transversais ao longo 

eixo do alvéolo.  

Os cortes no sentido transversal foram semi-seriados com 5 µm de espessura. 

Foram montados em lâminas histológicas de vidro. Contendo em média 8 cortes por 

lâmina dispostos horizontalmente. As secções foram desparafinizadas e hidratadas em 

sequências de álcoois e então foram coradas com H.E., para verificar a quantidade de 

tecido ósseo neoformado sob microscopia de luz convencional. 

 

4.7 Preparo para imunohistoquímica 

 

As etapas do preparo foram semelhantes ao do preparo para microscopia 

convencional. 

Após a desparafinização as lâminas foram colocadas em solução de recuperação, 

solução tampão citrato 10 mM pH 6,0, em ebulição na panela de pressão (Rochedo, A La 

Carte). A panela foi fechada e foi aguardada a liberação do vapor saturado. 

Cronometrou-se 3 minutos.  

A panela foi resfriada sob água corrente até a despressurização total. As lâminas 

foram então, lavadas em água corrente e destilada. Procedeu-se o bloqueio da peroxidase 

endógena com H2O2 a 6%, com 4 trocas de 5 minutos cada. Lavou-se em água corrente e 

destilada. Lavou-se com solução salina tamponada com fosfatos (PBS-phosphate 

buffered saline) 10mM pH 7,4 por  um período de 5 minutos. 

Após, incubou-se com Ultra V Block (UltraVision LPValue Large Volume 

Detection System HRP Polymer, Thermo Scientific cat# TL-125-HLS) por 5 min a 

temperatura ambiente. 

Desprezou-se o bloqueador e incubou as lâminas com os anticorpos primários em 

diluições previamente estabelecidas, em tampão solução PBS contendo soro albumina 

bovina (BSA) 1% (Sigma, A9647, EUA) e acida sódica (NaN3) 0,1%, durante 30 min a 

37°C e por 16 a 18 horas a 4oC em câmara úmida. 
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Quadro 2 – Anticorpos utilizados para reação imunohistoquímica  

Anticorpos Clones Diluições Fabricantes 

Osteocalcina 
(FL100) 

Policlonal produzido 
em coelho 

1:100 e 1:500 Santa Cruz cat# sc-30044, 
Santa Cruz, CA, EUA 

OPN (AKm2A1) Monoclonal produzido 
em camundongo 

1:50 e 1:250 Santa Cruz cat# sc-21742 

SPARC (AON-
5031) 

Monoclonal produzido 
em camundongo 

1:100 e 1:500 Santa Cruz cat# sc-73472 

 

Lavou-se em tampão PBS com 3 trocas de 3 minutos cada. Em seguida, incubou-

se com o Value Primary Antibody Enhancer do sistema de amplificação (UltraVision 

LPValue Large Volume Detection System HRP Polymer, Thermo Scientific cat# TL-

125-HLS) por 20 min a 37ºC.  

Lavou-se em tampão PBS com 3 trocas de 3 minutos cada.Em seguida, incubou-

se com Value HRP Polymer (UltraVision LPValue Large Volume Detection System 

HRP Polymer, Thermo Scientific cat# TL-125-HLS) por 30 min a 37ºC. Lavou-se em 

tampão PBS com 3 trocas de 3 minutos cada. 

As lâminas foram incubadas em solução substrato cromógeno: 100 mg de 3,3’ 

Diaminobenzidine Tetrahydrochloride (DAB) (Sigma, D-5637, EUA); 1 mL 

Dimetilsulfóxido (DMSO); 1 mL H2O2 6%; 100 mL PBS; por 5 minutos a 37ºC, ao 

abrigo da luz. 

Observou-se ao microscópio, nas lâminas controle, o desenvolvimento de 

precipitado castanho dourado, como produto final da reação. Lavou-se em água corrente 

e água destilada por 3 minutos. 

Contracorou-se com Hematoxilina de Harris por 1 minuto. Lavou-se bem em 

água corrente e destilada. Imergiu-se 2 vezes em água amoniacal (solução de hidróxido 

de amônia 0,5%), lavando em seguida em água corrente e destilada. 

Desidrataram-se as lâminas em: etanol 50% por 30 segundos, etanol 80%por 30 

segundos, etanol 95% por 30 segundos, etanol 100% 3 vezes por 30 segundos cada. Em 

seguida foi colocado em xilol 4 vezes por 30 segundos cada. Realizou-se a montagem 

das lâminas com lamínula e Entellan (Merck, 1.07961, Alemanha). 

Os controles positivos e negativos foram incluídos na execução de cada uma das 

reações IHQ. 
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Cada amostra foi analisada em duas diluições dos marcadores e o controle 

negativo foi executado pela omissão dos anticorpos primários. 

 

4.8 Testes realizados com anticorpos 

 

As imagens abaixo representam as reações controle negativo e positivo com os 

tecidos indicados conforme indicação do fabricante. 

A figura 5 corresponde ao teste realizado para verificar imunomarcação positiva 

do anticorpo osteocalcina. Segundo orientações do fabricante, o teste foi realizado em 

corte de osteossarcoma humano.   

 
Figura 5 – Corte histológico transversal 3µm de osteossarcoma humano.  

  
Fonte: (BARBOSA, A. C. S., 2013) 
Legenda: A) diluição 1:50 BSA; B) diluição 1:50 osteocalcina. A imagem identifica a marcação positiva 

para osteocalcina nos tecidos (B). 20x. 
 

A figura 6 ilustra o teste de marcação positiva da osteopontina realizado em 
cortes de placenta.  
 
Figura 6 – Corte histológico transversal 3 µm de placenta. 

  
Fonte: (BARBOSA, A. C. S., 2013) 

A B 

A B 
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Legenda: A) diluição 1:50 BSA;  B) diluição 1:50 SPARC. As imagens identificam a marcação da SPARC 
nos tecidos. 20x. 

 
 A Figura 7 ilustra o teste para imunomarcação positiva da osteopontina em corte de rim 
humano. 
  

Figura 7 – Corte histológico transversal 3 µm de rim humano.  

Fonte: (BARBOSA, A. C. S., 2013) 
Legenda: A) diluição 1:50 BSA;  B) diluição 1:50 osteopontina. 20x. As imagens identificam a marcação 
da osteopontina nos tecidos. 
 
 

4.9 Análise histológica 

 

A análise sob microscopia de luz convencional foi qualitativa, onde foram 

analisados os tipos celulares, as distribuições e as características do tecido ósseo 

neoformado nos diferentes períodos estudados. As amostras foram analisadas e 

documentadas em fotomicroscópio Nikon Eclipse/ NIS - Elements AR (Processo 

FAPESP 2007/50015-3) do Laboratório de Biologia Celular e Anatomia Funcional do 

Departamento de Anatomia do ICB USP. 

 

 4.10 Análise histomorfométrica 

 

Através da análise em microscopia de luz convencional foi realizada a 

quantificação da densidade da área de tecido ósseo neoformado de todos os componentes 

cicatriciais da exodontia, encontrados em cada período pós-operatório. Este volume foi 

representado pelas corticais ósseas do alvéolo e osso neoformado. A morfometria foi 

estimada por um método de contagem diferencial de pontos através de um sistema teste, 

onde foram contados no alvéolo dental os pontos que incidiram em tecido ósseo e os 

pontos que não incidiram.  

A B 
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A imagem capturada dos cortes foi observada no programa de computador 

Microsoft Office Picture Manager® e o sistema teste foi sobreposto ao monitor de 15 

polegadas para contagem.  

A seguir, a figura 8 ilustra o sistema-teste utilizado. 

 

Figura 8 – Sistema teste (gratículo)  

+ + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + 

Legenda: Gratículo de 315 pontos, dispostos em forma de quadrados, com espaçamento de 1,2 cm entre 
cada ponto, impressos em folha de papel transparente com tamanho A4 e com dimensões de 23,9 
X 18 cm. 

 

Quatro cortes histológicos de cada alvéolo dental foram analisados. Em cada 

corte foram capturados digitalmente 2 campos que correspondem a toda a extensão do 

corte analisado (figura 9).  
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Figura 9 – Imagem de um corte de alvéolo dental com dois campos capturados digitalmente em aumento 
4x. 

 

Fonte: (BARBOSA, A. C. S., 2013) 
Legenda: Campo 1 e Campo 2  correspondem a área do alvéolo dental sob análise histomorfométrica. 

 

Cortes semi-seriados de cada animal foram analisados, fazendo-se a média dos 

animais de cada grupo. Aplicando o teorema de Delesse (1848), foi possível determinar a 

porcentagem da área ocupada por tecido ósseo no alvéolo. Baseado neste teorema a 

fórmula matemática a ser utilizada foi: 

 

Da = densidade de área    

Po= pontos em osso neoformado 

Pt = pontos totais  

A média das densidades de área encontrada nos cortes analisados foi realizada. 

Obteve-se a densidade de área ocupada por osso no alvéolo dental de cada animal. A fim 

de facilitar a compreensão da morfometria realizada segue abaixo a Tabela 1. 

 

Campo 1 Campo 2 

Σ  Po 

Σ  Pt 
Da = 
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Tabela 1 – Tabela exemplo de quantificação densidade óssea neoformada utilizando dois campos em 4 cortes 
histológicos para obtenção da média de densidade óssea.  

Rato 2 
Experimental 5 

dias de pós-
operatório 

Campo 1 Campo 2 
Total de 

pontos no 
corte 

Densidade 
de área 

Corte 1 

Pontos em osso 36 47 83 

0,3656 

Pontos fora do 
osso 54 90 144 

Soma dos 
pontos em osso e 

fora de osso 
90 137 227 

Corte 2 

Pontos em osso 25 31 56 

0,3093 

Pontos fora do 
osso 73 52 125 

Soma dos 
pontos em osso e 

fora de osso 
98 83 181 

Corte 3 

Pontos em osso 34 27 61 

0,3652 

Pontos fora do 
osso 70 36 106 

Soma dos 
pontos em osso e 

fora de osso 
104 63 167 

Corte 4 

Pontos em osso 41 53 94 

0,5251 

Pontos fora do 
osso 36 49 85 

Soma dos 
pontos em osso e 

fora de osso 77 102 179 

MÉDIA DAS DENSIDADES DE ÁREA                                                        0,3913 

 

Foi realizada a análise da área do alvéolo nos diferentes grupos e períodos pós-

operatórios. Foi utilizado o programa de imagens NIS - Integration System 

(FAPESP10/50107-8) para quantificar a área total dos alvéolos. Os cortes foram 

capturados em aumento de 10x. Em cada lâmina foram analisados 4 cortes e obtidos as 

médias da área total. A figura 10 ilustra a mensuração da área total do alvéolo dental. 
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Figura 10 – Mensuração da área do alvéolo 

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Imagem realizada do programa de imagem de um corte de alvéolo dental em aumento 10x.  
 

Foi realizada a análise quantitativa da imunohistoquímica para os anticorpos 

osteocalcina, osteonectina e osteopontina. Foi utilizado o programa de imagens NIS - 

Integration System (FAPESP 10/50107-8) que através da identificação da intensidade da 

marcação, foi possível quantificar os marcadores nos tecidos. Foram obtidas 4 imagens 

de cada corte em aumento de 20x e realizado a média das marcações em cada animal. 

 

Figura 11 – Imagem do programa de imagens para realização da análise estatística da marcação 
imunohistoquímica 

Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: A) Imagem neoformação óssea. 20x; B) Imagem marcação positiva osteocalcina. 20x. 
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4.11  Apresentação dos dados e análise estatística 

Os resultados obtidos foram submetidos ao teste estatístico de variância 

(ANOVA) de duas vias, seguida pelo teste “t” Tukey, conforme apropriado. Foram 

calculados dois fatores: tipo de tratamento (grupo controle e grupo experimental) e 

períodos pós-operatório (5,15,21 e 28 dias) . O nível de significância foi considerado nas 

análises como “p” igual ou menor que 0,05.  
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5. RESULTADOS 

5.1  Observação Experimental 

O grupo experimental com ratos idosos apresentou um alto índice de mortalidade 

durante os procedimentos cirúrgicos e nos períodos pós-operatórios. Acredita-se que a 

debilidade fisiológica dos animais idosos foi fundamental para a mortalidade. Alguns 

animais debilitados apresentaram quadro de insuficiência cardio-respiratória durante a 

cirurgia, o que não foi apresentado pelos ratos adultos. Em todos os casos apresentados, 

foram realizadas massagens cardíacas nos animais e acompanhamento no período pós-

operatório. 

Devido ao grande número de animais que morreram, para o andamento da 

pesquisa, 30 animais foram obtidos com a colaboração do Biotério da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. Houve grandes dificuldades no fornecimento 

dos animais idosos, pois o Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas não 

dispunha de animais idosos para experimentação. Todos os animais foram submetidos à 

cirurgia conforme protocolo. 

 

5.2  Análise da Massa Corpórea 

 

Foi realizada a análise da massa corpórea dos animais aferidas no dia da cirurgia 

e no dia do sacrifício em cada período pós-operatório.  A seguir o gráfico 1 ilustra o 

padrão análise  da massa corpórea durante os períodos pós-operatório.
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Gráfico 1 – Gráfico da média e desvio padrão das massas corpóreas 

 

Legenda:  Gráfico da média das massas corporeas aferidas no dia da cirurgia e no dia do sacrifício em cada 

período pós-operatório. O Grupo Controle e Grupo Experimental apresentaram aumento de 

massa corpórea semelhantes. 

 

No gráfico 1, o grupo controle apresentou um aumento de massa corpórea entre 

os períodos pós-operatórios. Houve um aumento significativo de massa corpórea a partir 

do 15° dia de pós-operatório, depois desse período houve aumento estatisticamente 

significante em todos os períodos apresentados. 

O grupo experimental com ratos idosos apresentou diminuição de massa corpórea  

do 21°  e 28°  dia em relação do 5° dia de pós-operatório e após esse período não 

houveram alterações.  

 

5.3 Análise Quantitativa sob microscopia de luz convencional 

 

Foi realizada a análise quantitativa sob microscopia de luz convencional através 

da coloração com hematoxilina e eosina, onde foram avaliadas a densidade óssea 

alveolar e área total do alvéolo dental. 
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5.4  Análise da Densidade Óssea Alveolar 

 

Foi realizada a análise estatística da densidade óssea alveolar entre o grupo 

controle e grupo experimental nos diferentes períodos pós-operatórios. A seguir o 

gráfico 2 ilustra a análise da densidade óssea alveolar nos períodos pós-operatórios. 

 

Gráfico 2 - Gráfico da média e desvio padrão da densidade óssea alveolar obtido por um método de 
contagem com 05, 15, 21 e 28 dias  
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Legenda: Grupo controle (n=5 em cada período pós-operatório), grupo experimental (n=5 em cada período 
pós-operatório). ANOVA p<0,05 dias pós-operatório * 28 vs 05 dias, + 21 vs 05 dias, • 15 vs 05 
dias. 

 

Na análise entre os grupos, não houve diferença estatisticamente significante 

entre o grupo controle e grupo experimental (p=0,373). 

Na análise entre os períodos pós-operatórios houve diferença estatisticamente 

significamente entre 28, 21 e 15 dias em relação ao grupo com 5 dias de pós-operatório. 

O grupo controle e grupo experimental apresentaram uma maior densidade ossea alveolar 

em relação ao período de 5 dias de pós-operatório (p<0,05). 

 

5.5  Análise da área do alvéolo dental 

 

Foi realizada a análise estatística da área total do alvéolo dental entre o grupo 

controle e grupo experimental em todos os períodos pós-operatórios. O gráfico 3 ilustra a 

análise da área total do alvéolo dental. 
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Gráfico 3 – Gráfico da média e desvio padrão da área total do alvéolo no sentido transversal obtida por um 
método de contagem com 05, 15, 21 e 28 dias 

 
 

Legenda: Grupo controle (n=5 em cada período pós-operatório), grupo experimental (n=5 em cada período 
pós-operatório). ANOVA p<0,05 dias pós-operatório. 

 
 

Na análise entre os grupos, o grupo experimetal apresentou área total do alvéolo 

maior que o grupo controle em todos os períodos pós-operatórios (p=0,001). Na análise 

entre os períodos pós-operatórios não foi encontrada diferença estatisticamente 

significante entre os períodos pós-operatórios (p=0,087). 

 

5.6  Análise qualitativa de microscopia de luz convencional 

 

Foi realizada a análise qualitativa de microscopia de luz convencional através da 

coloração com hematoxilina e eosina. 

 

5.6.1 Grupo Controle 

 

Foi realizada a análise qualitativa da reparação óssea alveolar do grupo controle 

através da identificação dos tipos celulares. 

 

5.6.1.1 Grupo Controle 5 dias pós-operatório 

Os alvéolos dentais do grupo controle com 5 dias de pós-operatório animais 

apresentaram remanescente do coágulo sanguíneo principalmente na parte área central do 

alvéolo dental. Nas áreas próximas das corticais ósseas nota-se intensa proliferação de 
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fibroblastos, atividade osteoclástica e início da formação de trabéculas ósseas delgadas, 

desorganizadas e circundadas por osteoblastos. Presenças intensas de células 

inflamatórias também foram identificadas em toda extensão do corte do alvéolo, assim 

como diversos vasos sanguíneos. 

Figura 12 - Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo controle com 
5 dias de pós-operatório.  

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Evidenciando a área de neoformação óssea, com área de coágulo central, trabéculas ósseas 

neoformadas na periferia do alvéolo e pequenos vasos sanguíneos. Hematoxilina e Eosina. 4x. 
 

Figura 13 – Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo     controle 
com 5 dias de pós-operatório 

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Evidenciando a presença osteoblastos secretando matriz osteóide das margens ao centro do 

alvéolo e presença do coágulo sanguíneo na área central. Hematoxilina e Eosina. 10x 
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Figura 14 – Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo controle com 
5 dias de pós-operatório 

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Evidenciando a presença intensa de osteoblastos (ob) secretando matriz osteóide das margens ao 

centro do alvéolo, presença do coágulo sanguíneo (C) e fibroblastos (F). Hematoxilina e Eosina. 
20x. 

5.6.1.2 Grupo Controle 15 dias de pós-operatório 

Os alvéolos dentais dos animais do grupo controle com 15 dias de pós-operatório 

apresentaram as seguintes características em comum: proliferação de fibroblastos, 

presença de células inflamatórias em áreas isoladas, alguns pontos de reabsorção óssea 

nas paredes medial e lateral, presença de osteoclastos, presença de vasos sanguíneos, 

áreas de mineralização envoltas por fibroblastos e presença de trabéculas ósseas delgadas 

revestidas por diversos osteoclastos localizados próximos as corticais, principalmente da 

cortical palatina. Quanto mais afastados das corticais, mais desorganizado era o osso em 

formação. Não houve o preenchimento ósseo da porção central do alvéolo.  
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Figura 15 – Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo controle com 
15 dias de pós-operatório 

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Evidenciando presença de trabéculas ósseas neoformadas, áreas com fibroblastos, principalmente 

na área central do alvéolo e vasos sanguíneos. Hematoxilina e Eosina. 4x  
 

Figura 16 – Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo controle com 
15 dias de pós-operatório  

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Presença de trabéculas ósseas neoformadas (NF) distribuídas pelo tecido, fibroblastos (F) e vasos 
sanguíneos (V). Hematoxilina e Eosina. 10x. 
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Figura 17 – Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo controle com 
15 dias de pós-operatório 

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Trabéculas ósseas neoformadas (NF), circundadas por osteoblastos (ob), fibroblastos (F) e vasos 

sanguíneos (V). Hematoxilina e Eosina. 20x. 
 

5.6.1.3 Grupo Controle 21 dias de pós-operatório 

 

Os animais com 21 dias de pós-operatório apresentaram em seus alvéolos: 

diminuição de fibroblastos ocupando os espaços intertrabaculares, diminuição de células 

inflamatórias, presença de vasos sanguíneos, alguns pontos de reabsorção das paredes 

medial e lateral, presença de osteoclastos, osso imaturo circundando fibroblastos, 

trabéculas ósseas mais espessas e organizadas com amplos espaços entre si, ocupando a 

periferia do alvéolo e parte da porção central. Próximo à parede palatina, observou-se 

maior quantidade óssea. 

 



 
 

 

 

59 

 

Figura 18 – Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo controle com 
21 dias de pós-operatório 

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Observa-se a área central do alvéolo parcialmente ocupada por osso neoformado. Hematoxilina e 
Eosina. 4x. 

 
Figura 19 – Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo controle com 

21 dias de pós-operatório  

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Observam-se áreas de deposição óssea (NF), circundadas por osteoblastos (ob), presença de 

fibroblastos (F) e vasos sanguíneos (V). Hematoxilina e Eosina. 10x. 
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Figura 20 – Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo controle com 
21 dias de pós-operatório 

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Observam-se trabéculas ósseas neoformadas (NF) bem definidas circundadas por osteoblastos 

(ob), presença de osteoclastos (oc) remodelando o tecido ósseo, fibroblastos (F) e vasos 
sanguíneos (V). Hematoxilina e Eosina. 20x. 

 
Figura 21 – Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo controle com 

28 dias de pós-operatório 

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Observa-se o trabeculado ósseo neoformado ocupando a porção central do alvéolo dental e áreas 

de neoformações ósseas circundadas por fibroblastos. Presença de vasos sanguíneos dispersos 
pelo alvéolo. Hematoxilina e Eosina. 4x. 
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Figura 22 – Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo controle com 
28 dias de pós-operatório  

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Observam-se o trabeculado ósseo espesso (NF), osteoblastos secretando matriz (ob), fibroblastos 

(F) e presença de vasos sanguíneos (V). Hematoxilina e Eosina. 10x. 
 

Figura 23 – Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo controle com 
28 dias de pós-operatório 

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Observa-se o trabeculado ósseo neoformado (NF), fibroblastos (F), osteoblastos (ob) e presença 

da linha cementante (L) representando áreas de deposição óssea cadenciadas. Hematoxilina e 
Eosina. 20x 
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5.6.2 Grupo Experimental 

 

Foi realizada a análise qualitativa da reparação óssea alveolar do grupo 

experimental através da identificação dos tipos celulares. 

 

5.6.2.1 Grupo Experimental com 5 dias pós-operatório 

 

As lâminas do grupo experimental com 5 dias de pós-operatório apresentam as 

seguintes características: Presença de coágulo sanguíneo ocupando a área central do 

alvéolo, áreas com osso neoformado nas paredes laterais  em direção a área central, área 

central com infiltrado inflamatório e fibroblastos.  

 

Figura 24 – Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo experimental 
com 05 dias de pós-operatório 

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Observa-se a área central com remanescente do coágulo sanguíneo, pequenos vasos sanguíneos 

neoformados e áreas de deposição de matriz osteóide nas margens do alvéolo. Hematoxilina e 
Eosina. 4x. 

 
 



 
 

 

 

63 

 

Figura 25 – Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo experimental 
com 05 dias de pós-operatório 

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Observam-se fibroblastos (F), remanescente do coágulo sanguíneo (C) e vasos sanguíneos 

neoformados (V). Hematoxilina e Eosina. 10x. 
 

Figura 26 – Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo experimental 
com 05 dias de pós-operatório 

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Observam-se áreas com neoformações ósseas (NF), presença de fibroblastos (F), 

osteoblastos (ob) e coágulo sanguíneo (C). Hematoxilina e Eosina. 20x. 
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5.6.2.2 Grupo Experimental Ratos Idosos com 15 dias pós-operatórios 

 

Os animais do grupo experimental ratos idosos com 15 dias pós-operatórios 

apresentaram características em comum: vasos sanguíneos, osteoclastos, osteoblastos 

revestindo a superfície do osso neoformado, espaços intertrabeculares, ocupados por 

fibroblastos e células inflamatórias. Observa-se, nesse período, a presença de 

remanescente de coágulo sanguíneo em pequenas regiões centrais. O alvéolo dental não 

se apresentava totalmente reparado aos 21 dias de pós-operatório. 

 

Figura 27 – Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo experimental 
com 15 dias de pós-operatório 

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Observam-se na parte central do alvéolo remanescente do coágulo sanguíneo, áreas com 

trabeculado ósseo de neoformado delgado, presença de vasos sanguíneos e fibroblastos. 
Hematoxilina e Eosina. 4x. 
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Figura 28 – Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo experimental 
com 15 dias de pós-operatório 

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Observam-se na parte central do alvéolo remanescente do coágulo sanguíneo (C), áreas com 

trabeculado ósseo de neoformado (NF), presença de vasos sanguíneos (V) e fibroblastos (F). 
Hematoxilina e Eosina. 10x. 

 
Figura 29 – Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo experimental 

com 15 dias de pós-operatório 

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Observam-se a parte central do alvéolo remanescente do coágulo sanguíneo (C), áreas com 

trabeculado ósseo de neoformado (NF), presença de vasos sanguíneos (V) e fibroblastos (F). 
Hematoxilina e Eosina. 10x. 

 



 
 

 

 

66 

 

5.6.2.3 Grupo Experimental com 21 dias pós-operatório 

 

O alvéolo dental do grupo experimental com 21 dias de pós-operatório apresenta 

fibroblastos na região central, vasos sanguíneos, regiões com remanescente coágulo 

sanguíneo, trabéculas ósseas mais espessas e diminuição dos espaços intertrabaculares. 

Observa-se que a neoformação óssea iniciou-se nas paredes medial e distal em direção ao 

centro do alvéolo. 

Aos 21 dias de pós-operatório o alvéolo dental não se apresentava totalmente 

reparado.  

 

Figura 30 - Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo experimental 
com 21 dias de pós-operatório 

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Parte central do alvéolo preenchida por fibroblastos, áreas com neoformação óssea e coágulo 

sanguíneo. Hematoxilina e Eosina. 4x. 
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Figura 31 – Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo experimental 
com 21 dias de pós-operatório 

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Observa-se presença de fibroblastos (F) em toda parte central do alvéolo, vasos sanguíneos (V), 

remanescente do coágulo sanguíneo (C), osteoblastos (ob) e áreas com trabéculas ósseas 
neoformadas (NF). Hematoxilina e Eosina. 10x. 

 
Figura 32 – Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo experimental 

com 21 dias de pós-operatório 

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Presença de áreas de neoformação (NF) rodeadas por osteoblastos (ob), fibroblastos (F) e 

presença de vasos sanguíneos (V).  Hematoxilina e Eosina. 20x. 
 

 

 

F 



 
 

 

 

68 

 

5.6.2.4 Grupo Experimental 28 dias pós-operatório 

Os animais do grupo experimental com 28 dias de pós-operatório apresentaram a 

maior parte do alvéolo preenchido por tecido ósseo neoformado, trabéculas ósseas mais 

espessas e organizadas, revestidos por osteoblastos e vasos sanguíneos. Observam-se 

ainda algumas áreas sem preenchimento ósseo. 

 

Figura 33 – Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo experimental 
com 28 dias de pós-operatório.  

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Presença de trabéculas ósseas espessas preenchendo o alvéolo, fibroblastos e vasos sanguíneos. 

Hematoxilina e Eosina. 4x. 
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Figura 34 – Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo experimental 
com 28 dias de pós-operatório 

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Presença de trabéculas ósseas neoformadas espessas (NF), fibroblastos (F) e vasos sanguíneos 

(V). Hematoxilina e Eosina. 10x. 
 

Figura 35 – Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental do grupo experimental 
com 28 dias de pós-operatório 

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Presença de trabéculas ósseas neoformadas espessas (NF), áreas com fibroblastos (F) e vasos 

sanguíneos (V). Hematoxilina e Eosina. 20x. 
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5.7  Análise do alvéolo dental 

 A figura a seguir contém um elemento dental parcial no interior do alvéolo 

dental. 

Figura 36 - Corte histológico transversal de 5 µm do terço médio do alvéolo dental com presença parcial do 
elemento dental 

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Grupo controle 21 dias de pós-operatório. Observam-se as fibras do periodonto (setas), esmalte 

(E), dentina (D), cortical óssea (C) e polpa dental (P). Hematoxilina e Eosina. 4x.  
 

A imagem permite observar a presença do elemento dental posicionado na região 

central do alvéolo dental. Através dessa imagem pode-se comparar a região de deposição 

óssea entre os diferentes períodos pós-operatórios e os grupos. 

  

5.8 Análise das proteínas não-colágenas 

 

Foi realizada a análise qualitativa e quantitativa das proteínas não-colágenas 

osteocalcina, osteopontina e osteonectina no alvéolo dental com 5, 15, 21 e 28 dias de 

pós-operatório. 

 

5.8.1 Osteocalcina 

Foi realizada análise qualitativa e quantitativa da imunomarcação da osteocalcina 

e da expressão gênica da osteocalcina no grupo controle e grupo experimental com 5, 15, 

21 e 28 dias de pós-operatório. 
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5.8.1.1 Grupo Controle Osteocalcina 

A partir da análise qualitativa podemos inferir que no grupo controle a 

osteocalcina aos 5 dias apresentou marcações positivas em  alguns osteoblastos. Presença 

de osso neoformado sem marcação positiva e tecido de granulação sem marcação 

positiva. 

Aos 15 dias de pós-operatório houve presença de alguns osteoblastos com 

marcação positiva. 

Aos 21 dias de pós-operatório houve poucas marcações positivas em osso 

neoformado. 

Aos 28 dias de pós-operatório houve marcação positiva em osso neoformado, 

alguns osteoblastos com marcação positiva e alguns com marcações positivas. O tecido 

de granulação não apresentou marcação positiva..  

 

Figura 37 – Imunomarcação com osteocalcina Grupo Controle  

 

 
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Grupo Controle com diluição 1:100, grupo 5 dias PO; B) grupo 15 dias PO; C) grupo 21 dias PO; 

D) grupo 28 dias PO. Setas indicam marcação positiva. 20x. 
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Tabela 2 – Padrão da imunomarcação da Osteocalcina em tecido ósseo no Grupo Controle. 

Osteocalcina 

 5 dias 15 dias 21 dias 28 dias 

Osteoblastos + + + + 

Osteócitos - - + + 

Matriz osteóide - - - - 

Matriz mineralizada - + + + 
(-) Negativa; (+) Fracamente positiva; (++) Positiva 

 

5.8.1.2 Grupo Experimental Osteocalcina 

A partir da análise qualitativa podemos inferir que no grupo experimental a 

osteocalcina aos 5 dias apresentou poucas marcações em osteoblastos, tecido de 

granulação com  pequenas áreas de marcações positivas, não houve marcação nas células 

sanguíneas. O osso cortical apresentou marcação positiva.  

Aos 15 dias de pós-operatório houve marcação positiva em osteoblastos e matriz 

óssea mineralizada. 

Aos 21 dias de pós-operatório, a osteocalcina não apresentou marcação positiva 

em osteócitos, marcação fracamente positiva em matriz mineralizada, marcação 

fracamente positiva em osteoblastos. 

Aos 28 dias de pós-operatório houve marcação positiva em osso maduro, os 

osteócitos não apresentaram marcação positiva. Presença de alguns osteoblastos com 

marcação positiva e linhas cementantes evidenciando a deposição óssea. 
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Figura 38 – Imunomarcação com osteocalcina Grupo Experimental  

Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Grupo Experimental com diluição 1:100, A) grupo 5 dias PO; B) grupo 15 dias PO; C) grupo 21 

dias PO; D) grupo 28 dias PO.  Setas indicam marcação positiva. 20x 
 

Tabela 3 – Padrão da imunomarcação da Osteocalcina em tecido ósseo no Grupo Experimental 
Osteocalcina 

 5 dias 15 dias 21 dias 28 dias 

Osteoblastos - + + + 

Osteócitos - - - - 

Matriz osteóide + - - + 

Matriz mineralizada - + + ++ 
 (-) Negativa; (+) Fracamente positiva; (++) Positiva 
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Gráfico 4 – Gráfico da média e do desvio padrão imunomarcação da osteocalcina no grupo controle e     
grupo experiental com 5, 15, 21 e 28 dias de pós-opertório 

 

 

Legenda: ANOVA p<0,05 dias pós-operatório. 

 

Na análise da imunomarcação da osteocalcina não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes  entre o grupo controle e grupo experimental (p=0,258)  e 

também não houveram diferenças estatisticamente significantes entre os períodos pós-

operatórios (p=0,246). 

 

Gráfico 5 – Gráfico da média e do desvio padrão da expressão no grupo controle e grupo experimental 
com 15, 21 e 28 dias de pós-operatório. 
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Legenda: ANOVA p<0,05 dias pós-operatório. 
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Não houveram diferenças estatisticamente significantes  da expressão gênica da 

osteocalcina nos períodos pós-operatórios. No período pós-operatório com 5 dias a 

expressão gênica não foi significante e não foi representada graficamente. No período 

com 21 dias de pós-operatório, o grupo experimental apresentou uma tendência a uma 

maior expressão gênica da osteocalcina em relação ao grupo controle, entretanto essa 

diferença não foi estatisticamente significante. 

 

5.8.2 Osteonectina 

Foi realizada análise qualitativa e quantitativa da imunomarcação com 

osteonectina no grupo controle e grupo experimental com 5, 15, 21 e 28 dias de pós-

operatório. 

 

5.8.2.1 Grupo Controle Osteonectina 

A partir da análise qualitativa podemos inferir que a osteonectina aos 5 dias 

apresentou marcação positiva em osteócitos e em osteoblastos ao redor das áreas do 

osso neoformado. 

Aos 15 dias de pós-operatório apresentou marcação positiva em osteoblastos e 

não houve marcações positivas em matriz mineralizada. Marcação positiva em 

osteócitos. 

Aos 21 dias de pós-operatório apresentou marcação positiva em tecido de 

granulação e osteoblastos. 

Aos 28 dias de pós-operatório apresentou marcação positiva em osteoblastos, 

marcação fracamente positiva no tecido de granulação. 
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Figura 39 – Imunomarcação com osteonectina Grupo Controle  

  

  

Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Grupo Controle com diluição 1:100. A) grupo 5 dias PO; B) grupo 15 dias PO; C) grupo 21 dias 

PO; D) grupo 28 dias PO. Setas indicam marcação positiva. 20x. 
 

Tabela 4 – Padrão da imunomarcação  da Osteonectina em tecido ósseo no Grupo Controle 
Osteocalcina 

 5 dias 15 dias 21 dias 28 dias 

Osteoblastos + + + + 

Osteócitos + + + + 

Matriz osteóide - - + + 

Matriz mineralizada - - + + 
(-) Negativa; (+) Fracamente positiva; (++) Positiva 
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5.8.2.2 Grupo Experimental Osteonectina 

A partir da análise qualitativa podemos inferir que no Grupo Experimental a 

osteonectina aos 5 dias de pós-operatório apresentou marcação fracamente  positiva no 

tecido de granulação. 

Aos 15 dias de pós-operatório a osteonectina apresentou marcação positiva em 

osteoblastos, houve a presença de alguns osteócitos positivos, entretanto a maioria dos 

osteócitos apresentou marcação negativa.  A matriz óssea mineralizada não apresentou 

marcação positiva. 

Aos 21 dias de pós-operatório não houve marcações positivas em osteoblastos.  

Aos 28 dias de pós-operatório a osteonectina apresentou marcação fracamente 

positiva em osteócitos e na matriz óssea mineralizada. 

 

Figura 40 – Imunomarcação osteonectina Grupo Experimental 
 

 

Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Grupo Experimental com diluição 1:100. A) grupo 5 dias PO; B) grupo 21 dias PO; C) grupo 28 

dias PO. Setas indicam marcação positiva. 20x. 
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Tabela 5 – Padrão da imunomarcação da Osteonectina em tecido ósseo no Grupo Experimental 
Osteocalcina 

 5 dias 15 dias 21 dias 28 dias 

Osteoblastos - - - + 

Osteócitos - -/+ + + 

Matriz osteóide + - - - 

Matriz mineralizada - + - + 
(-) Negativa; (+) Fracamente positiva; (++) Positiva  

 

Gráfico 6 – Gráfico da média e do desvio padrão da imunomarcação da osteonectina no grupo controle e 
grupo experimental com 15, 21 e 28 dias de pós-operatório  

 

Legenda: ANOVA p<0,05 dias pós-operatório * 28 dias grupo controle vs experimental, + 21dias grupo 
controle vs experimental, • grupo experimental 15 vs 28 dias 
 

A análise da imunomarcação da osteonectina apresentou diferenças 

estatisticamente significante entre o grupo controle e grupo experimental e entre os 

períodos pós-operatórios. Nos períodos de 5 e 15 dias de pós-operatório não houveram 

diferenças estatisticamente significante entre  o grupo controle e grupo experimental. Aos 

21 e 28 dias de pós-operatório o grupo controle apresentou um aumento da 

imunomarcação da osteonectina em relação ao grupo experimental que apresentou uma 

diminuição (p<0,05). Aos 28 dias de pós-operatório o grupo experimental apresentou 

uma diminuição da imunomarcação da osteonectina em relação ao período com 15 dias 

(p<0,05). 
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Gráfico 7 – Gráfico da média e do desvio padrão da expressão gênica da osteonectina no grupo controle e 
grupo experimental com 05, 15, 21 e 28 dias de pós-operatório 
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Legenda: ANOVA p<0,05 dias pós-operatório 

 

Não houveram diferanças estatisticamente significante  da expressão gênica da 

osteonectina nos períodos pós-operatórios. No grupo pós-operatório com 5 dias pós-

operatório o grupo controle apresentou uma tendência a uma maior expressão da 

osteonectina em relação ao grupo experimental. O grupo experimental com 21 e 28 dias 

de pós-operatório apresentou um tendência a uma maior expressão da osteonectina em 

relação ao grupo controle nesses períodos. 

 

5.8.3 Osteopontina 

Foi realizada análise qualitativa e quantitativa da imunomarcação com 

osteopontina e da expressão gênica da osteopontina no grupo controle e grupo 

experimental com 5, 15, 21 e 28 dias de pós-operatório. 
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5.8.3.1 Grupo Controle Osteopontina 

Análise qualitativa da imunomarcação da osteopontina no grupo controle permitiu 

observar que aos 5 dias de pós-operatório houve marcação positiva no tecido de 

granulação.  

Aos 15 dias pode ser observada marcação positiva em osso neoformado, 

permitindo observar as linhas de deposição óssea.  

Aos 21 dias de pós-operatório pode ser observada marcação positiva em 

osteócitos, osteoblastos e marcação intensa em matriz mineralizada. Marcação 

fracamente positiva em tecido de granulação. As células endoteliais não foram marcadas 

positivamente. 

Aos 28 dias de pós-operatório o tecido apresentou marcação intensa em matriz 

mineralizada, osteoblastos e osteócitos. O osso cortical do alvéolo apresentou marcação 

positiva, mas de menor intensidade que o osso neoformado. 

 

Figura 41 – Imunomarcação com osteopontina Grupo Controle 
 

  

 

Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
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Legenda: Grupo Controle  com diluição 1:100, A) grupo 5 dias PO,  B) grupo 15 dias PO,  C) grupo 21 
dias PO, D) grupo 28 dias PO.  Setas indicam marcação positiva. 20x 

 
Tabela 6 – Padrão da imunomarcação da Osteopontina em tecido ósseo no Grupo Controle 

Osteocalcina 

 5 dias 15 dias 21 dias 28 dias 

Osteoblastos + + + + 

Osteócitos + + + + 

Matriz osteóide + + + + 

Matriz mineralizada + + ++ ++ 
(-) Negativa; (+) Fracamente positiva; (++) Positiva  

 

5.8.3.2 Grupo Experimental Osteopontina 

Análise qualitativa da imunomarcação da osteopontina no grupo experimental 

permitiu observar que aos 5 dias de pós-operatório apresentaram marcação fracamente 

positiva em osteoblastos e matriz mineralizada 

Aos 15 dias de pós-operatório houve marcação menos intensa em todo tecido 

ósseo mineralizado. Pode ser observadas áreas de deposição óssea com marcação 

positiva e linhas cementantes. 

Aos 21 dias de pós-operatório houve marcação intensa da matriz óssea 

mineralizada, osteócitos e matriz osteóide com marcação positiva.  

Aos 28 dias de pós-operatório, houve marcação intensa do tecido ósseo 

neoformado, marcação fracamente positiva em tecido de granulação. Presença de 

osteoblastos com marcação positiva e outros sem marcação e presença de osteócitos 

positivos. 
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Figura 42 – Imunomarcação com osteopontina no Grupo Experimental 

  

  
Fonte: Barbosa, A. C. S., (2003). 
Legenda: Grupo Experimental com diluição 1:100, A) grupo 5 dias PO,  B) grupo 15 dias PO,  C) grupo 21 

dias   PO, D) grupo 28 dias PO.  Setas indicam marcação positiva. 20x. 
 

Tabela 7 – Padrão de imunomarcação da Osteopontina em tecido ósseo no Grupo Experimental 
Osteopontina 

 5 dias 15 dias 21 dias 28 dias 

Osteoblastos + + + + 

Osteócitos + + + + 

Matriz osteóide + + + + 

Matriz mineralizada + ++ ++ ++ 
 (-) Negativa; (+) Fracamente positiva; (++) Positiva 
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Gráfico 8 – Gráfico da média e do desvio padrão da imunomarcação da osteopontina no grupo controle e 
grupo experimental  nos periodos pos-operatorio 

 
 

 

Legenda: ANOVA p<0,05 dias pós-operatório * 28 dias grupo experimental vs grupo controle, + 5 dias 
grupo controle vs grupo experimental, • grupo controle 21 vs 28 dias, α grupo idoso 5dias vs 15, 
21 e 28 dias. 

 

Na análise da imunomarcação por osteopontina  entre os grupos, podemos 

observar que aos 5 dias de pós-operatório, o grupo controle apresentou maior 

imunomarcação da osteopontina em relação ao grupo experimental (p<0, 05). Aos 28 

dias de pós-operatório o grupo experimental apresentou uma maior imunomarcação da 

osteopontina em relação ao grupo controle (p<0,05). 

Na análise entre os períodos, o grupo controle apresentou uma diminuição da 

imunomarcação da osteopontina de 28 dias em relação aos 21 dias de pós-operatório 

(p<0,05). No grupo experimental, podemos observar que os períodos com 28, 21, e 15 

dias apresentam uma maior imunomarcação com osteopontina  do que no período com 5 

dias (p<0,05). 
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Gráfico 9 – Gráfico da média e do desvio padrão da expressão gênica da osteopontina no grupo controle e 
grupo experimental com 05, 15, 21 e 28 dias de pós-operatório  
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Legenda: ANOVA p<0,05 dias pós-operatório * grupo experimental vs grupo controle. 

 

Houveram diferenças estatisticamente significantes  da expressão gênica da 

osteopontina no período pós–operatório com 21 dias do grupo experimental em relação 

do grupo controle.  Nos demais períodos pós-operatórios não houveram alterções 

estatisticamente significante entre os grupos e entre os períodos pós-operatórios. 
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6. DISCUSSÃO 

 

No presente estudo foi avaliado o processo de reparação do alvéolo dental após 

exodontia de ratos Wistar ratos idosos em relação aos ratos adultos. Posteriormente 

também foram avaliadas a expressão gênica e análise imunohistoquímica da 

osteocalcina, osteopontina e osteonectina com 5, 15, 21 e 28 dias de pós-operatório. 

A aferição periódica das massas corpóreas dos animais permitiu observar que, a 

falta do incisivo superior direito, promovido pela exodontia, não impediu a alimentação 

dos animais, tendo um aumento de massa corpórea nos períodos pós-operatórios. Os 

animais do grupo controle apresentaram aumento da massa corpórea a partir do 15° dia 

de pós-operatório. O grupo experimental com ratos idosos apresentou diminuição de 

massa corpórea  do 21°  e 28°  dia em relação do 5° dia de pós-operatório. O grupo 

experimental apresentou maior debilidade após o procedimento cirúrgico, o que acredita-

se, ser responsável pela diminuição da massa corpórea desses animais após exodontia no 

período entre 21 e 28 dias. 

Segundo Freitas et al. (2002), a perda resultante de células leva à deficiência 

diminuída da função orgânica em vários graus.O envelhecimento é marcado por uma 

perda progressiva de massa corpórea magra, assim como na maioria dos sitemas 

corpóreos. 

Em todos os animais utilizados no experimento foi ministrada medicação pós-

operatória. Utilizou-se a droga flunixin que é um anti-inflamatório não-esteroidal e 

antipirético, com potente ação analgésica e que atua na inibição da cicloxigenase (COX),  
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Yogoshi et al. (2002) estudaram o efeito do diclofenaco na reparação do alvéolo 

dental após exodontia em ratos Wistar. Os animais receberam aplicações intraperitoneais 

diárias de 10 mg/Kg de diclofenaco, injetadas 1 dia antes da cirurgia e durante os 4 

primeiros dias de pós-operatórios. Constataram que o uso do medicamento causou 

significante atraso na neoformação óssea do alvéolo dental. 

O diclofenaco é um anti-inflamatório não-esteroidal que inibe a síntese de 

prostaglandinas. Como o flunixin também atua na inibição das prostaglandinas pode-se 

inferir que os efeitos das drogas sobre a reparação do alvéolo dental após a exodontia 

devem ser semelhantes. 

O antibiótico parece não interferir na reparação alveolar. Haddad et al. (1965) 

estudaram o efeito da tetraciclina no reparo de alvéolo dental após exodontia em ratos 

Wistar. Foram aplicadas, por via subcutânea, doses diárias de 100 mg/Kg em um dos 

grupos de animais, desde o dia da cirurgia até o dia do sacrifício. A evolução do reparo 

alveolar nesses ratos não apresentou retardo na ossificação quando comparados aos 

alvéolos dentais dos ratos controles, que não receberam a medicação. 

A utilização dos animais idosos no experimentou apresentou diversas 

dificuldades, entre elas o fornecimento dos animais. A grande maioria dos animais idosos 

foi obtida através da espera pelo processo fisiológico de envelhecimento, os animais 

foram mantidos em Biotério até completarem 2 anos de idade. Notou-se que alguns 

animais morriam antes da idade definida pelo experimento (2 anos),  por diversas 

patologias senis, eles não atingiam a idade ideal para a realização da pesquisa. Portanto 

para a definição dos animais do grupo com ratos idosos houve grandes desafios. 

Os animais do grupo experimental com ratos idosos apresentaram um índice de 

mortalidade de 20%, essa mortalidade deveu-se tanto no momento do procedimento 

cirúrgico, quanto no período pós-operatório. Esses animais apresentaram insuficiência 

cardiorrespiratória após aplicação da anestesia. Quando possível, foi realizada massagem 

cardíaca manual delicada para tentar reanimar os animais, ação que, em alguns casos 

resultou positivamente. Acredita-se que a mortalidade deva-se a debilidade física dos 

animais idosos e o aumento da massa corpórea em relação ao animal adulto, o que em 

pode ter prejudicado a farmacocinética dos anestésicos. 

Segundo Aires (2012), durante a senêscencia, ocorrem alterações anatômicas e 

funcionais do aparelho respiratório, que pode afetar a função pulmonar; particularmente, 

quando associadas aos fatores agravantes tais como tabagismo, poluição ambiental, 
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exposição profissional e doenças pregressas. A redução dos parâmetros respiratórios 

funcionais no idoso saudável e de aproximadamente 20%. 

Em nosso estudo, foram utilizados como medicação anestésica cloridrato de 

tiletamina e cloridrato de zolipam 1ml/Kg (Zoletil 50-Virbac) da família dos 

benzodiazepínicos  e a xylazina 2% que e é um agente alfa-2-agonista adrenérgico pré-

sináptico. Segundo Aizentein (2010), a função e a perfusão hepáticas parecem 

diminuídas no idoso. A diminuição na perfusão sanguínea hepática reduz os efeitos de 

primeira passagem dos fármacos, aumento a meia-vida, como nos benzodiazepínicos e 

barbituricos e do acetominofeno, que devem ser evitados. Segundo Katzung (2005), a 

meia vida dos benzodiazepínicos e barbituricos aumenta entre 50 e 150% entre 30 e 70 

anos de idade. Essas alterações surgem durante a década de 60 a 70 anos. 

A ação dos fármacos utilizados e seus efeitos colaterais foram descritos por 

diversos autores (NOBREGA, 2005, SECOLI, 2010). Segundo Katzung (2005), o tecido 

adiposo em idosos aumenta em 14-30% do peso corporal total, o que pode aumentar o 

volume de distribuição das drogas lipofílicas, aumentarem à meia-vida, atrasar a 

eliminação destes tipos de medicamentos. Outras funções também são prejudicadas com 

o envelhecimento como diminuição do fluido extracelular, diminuição função hepática e 

renal que podem acarretar na metabolização dos fármacos. Acredita-se que massa 

corpórea maior do grupo experimental em relação ao grupo controle também pode ter 

efeito sobre a farmacocinética das drogas ministradas. 

Durante a exodontia pôde ser observado, que os animais do grupo experimental 

apresentaram um ligamento periodontal com fibras mais rígidas, devido a grande 

dificuldade encontrada na luxação e avulsão dental. Durante a pesquisa, essa dificuldade 

encontrada, quase impossibilitou a realização do experimento, entretanto a técnica 

necessitou de um aperfeiçoamento para sua execução. A rigidez do ligamento fez com 

que diversas vezes o elemento dental fraturasse no interior do alvéolo. Na maioria das 

vezes foi possível à retirada do fragmento dental fraturado, outras vezes não foi possível, 

o que culminou no descarte do animal. 

O cemento gradualmente se espessa. Em decorrência do envelhecimento, o osso 

alveolar e o cemento sofrem alterações similares às que ocorrem em outros tecidos tais 

como, osteoporose, diminuição da vascularização e redução na capacidade metabólica de 

cicatrização. A atividade de reabsorção é aumentada, o grau de formação óssea é 

diminuído acarretando em aumento da porosidade óssea e maior irregularidade tanto na 



 
 

 

 

88 

 

superfície do cemento como do osso alveolar voltado para o ligamento periodontal 

(MARCACCINI et al, 1997). 

O processo de reparo do alvéolo inicia-se imediatamente após a exodontia. 

Inicialmente o interior do alvéolo é preenchido por coágulo, proveniente dos vasos 

sanguíneos do ligamento alveolar. Aos poucos este espaço do coágulo sanguíneo passa a 

ser preenchidos por fibroblastos, capilares neoformados e células inflamatórias. Durante 

os primeiros dias já é possível verificar a presença de osteoclastos reabsorvendo a crista 

óssea alveolar. Os osteoblastos depositam matriz orgânica que origina o osteóide. A 

partir da calcificação do osteóide surgem as trabéculas ósseas neoformadas. 

A reparação do alvéolo dental inicia-se nas corticais internas e no fundo do 

alvéolo dental. A deposição óssea na cortical externa do alvéolo foi observada 

concomitante ao reparo intra-alveolar (BOYNE e KRUGER, 1962). 

 As características histológicas analisadas nos períodos 05, 15, 21 e 28 dias de 

pós-operatório no grupo controle e experimental foram semelhantes. Observou-se a 

organização e espessamento progressivo das trabéculas ósseas. A diminuição de áreas 

preenchidas por remanescente de coágulo sanguíneo, células inflamatórias e fibroblastos 

foram constatadas durante a evolução do processo de reparo alveolar. 

A sequência dos acontecimentos histológicos envolvidos na reparação alveolar é 

basicamente similar para algumas espécies animais (BODNER et al., 1993). Entretanto 

cada espécie apresenta diferentes períodos para completar o processo de reparo do 

alvéolo dental após exodontia. Dalitz (1964) e Evin et al. (1982) estudaram a reparação 

alveolar após exodontia no homem. Relataram que houve um preenchimento com tecido 

ósseo maduro de todo o alvéolo dental por volta da 6° semana (64 dias de pós-

operatório). Victor et al. (1975) e Okamoto e Fialho (1990) descreveram que o alvéolo 

dental após exodontia do incisivo superior do rato é totalmente reparado e preenchido por 

volta do 28º e 30° dia de pós-operatório. A partir dessas informações, pode sugerir que a 

reparação do alvéolo dental de ratos é concluída em aproximadamente metade do tempo 

gasto para o reparo alveolar em humanos. 

Segundo Carvalho et al., (1983) e Alves e Okamoto (1989), a cronologia do 

processo de reparação alveolar em ratos completa-se aproximadamente no 21° dia. Já 

Okamoto e Fialho (1990), concluíram que o processo de reparo após exodontia do 

incisivo superior se completa entre o 24° e 28° dias de pós-operatório.  No presente 

estudo observou-se que aos 28 dias de pós-operatório o alvéolo dental ainda não estava 

totalmente reparado.   
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Observou-se que o tecido ósseo, em ambos os grupos, ocupou grande parte da 

extensão de todo o alvéolo e havia presença de espaços vazios dispersos pelo alvéolo. A 

análise quantitativa, realizada com sistema de teste, revelou que a densidade de osso 

neoformado no interior do alvéolo dental entre foi maior entre o período de 15, 21 e 28 

dias de pós-operatório. No período entre 15 e 21 dias e o período compreendido entre 21 

e 28 dias pós-operatório não apresentaram alteração da densidade óssea alveolar. Através 

da análise estatística, concluímos que a reparação do alvéolo dental concluiu-se por volta 

do 15° dia de  pós-operatório. Os resultados apresentados foram diferentes dos achados 

de Carvalho et al. (1983), Alves e Okamoto (1989) e Okamoto e Fialho (1990). 

O trabalho de Brandão et al. (2002) utilizou análises histomorfométricas da 

quantidade de osso encontrada durante a reparação alveolar após exodontia. Guglielmotti 

e Cabrini (1985) também quantificaram a reparação óssea alveolar em ratos Wistar 

através de sistemas de pontos utilizando como parâmetros densidade e volume ósseo.   

O processo de envelhecimento atua diretamente na alteração de algumas funções 

como a respiratória, que reduz em aproximadamente 50% sua capacidade operacional 

(DICE, 1993), levando à perda de reservas físicas e aumento da propensão ao trauma, à 

infecção e às doenças crônicas (CHALLACOMBE, 1995). O envelhecimento pode ser a 

causa de infecção, mas, a infecção pode ser a causa do envelhecimento, que ocorre pelo 

aumento da inflamação, destruição tecidual do patógeno dependente e o envelhecimento 

acelerado (GAVAZZI; KRAUSE, 2002). Porém, Miloro e Mc Cormick (1996), 

observaram que a sequência normal do reparo cicatricial é mantida nos idosos, o que 

corroba com Padilha et al. (2000), o processo de reparo apresenta alterações de 

intensidade em determinadas etapas, como uma diminuição na migração de fibroblastos e 

na síntese de colágeno. 

A análise da densidade óssea alveolar através da microscopia convencional com 

coloração de hematoxilina e eosina demonstrou que não houve diferença estatisticamente 

significante entre o grupo experimental e o grupo controle nos períodos pós-operatórios. 

Já nos estudos de Mehta et al. (2010), houve um atraso na cronologia do processo de 

reparo ósseo dos ratos idosos em comparação a ratos jovens, através de análise 

histológica e radiográfica com 6 semanas.  

A análise qualitativa dos cortes corados com H E do grupo controle e grupo 

experimental apresentaram características semelhantes aos estudos descritos nos 

trabalhos de Huesch et al. (1952), Grandini et al. (1970), Okamoto e Russo (1973), 

Carvalho et al. (1983), Okamoto e Fialho (1990). Ressalva se faz ao período de 28 dias 
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de pós-operatório, onde alguns animais ainda apresentavam espaços sem preenchimento 

ósseo, principalmente na porção central do alvéolo. 

Na primeira semana de pós-operatório Carvalho et al. (1997) encontra cerca de 

20% de osso no terço médio do alvéolo dental dos ratos controles, Brandão et al. (2002) 

relataram 25% e Yugoshi et al. (2002) constataram 17% de osso. No presente estudo 

observou-se nos alvéolos controles em torno de 45% de áreas preenchidas por osso no 

grupo controle e 40% no grupo experimental, no 5º dia de pós-operatório. Na segunda 

semana de pós-operatório Carvalho et al. (1997) relataram aproximadamente 50% de 

área ocupada por osso, enquanto Yugoshi et al. (2002) encontraram 36,2%. A densidade 

de área de osso no 15º dia de pós-operatório foi de 63% no grupo controle e 58% no 

grupo experimental. Na terceira semana de pós-operatório desse experimento, observou-

se 65% de osso neoformado no grupo controle e 61% no grupo experimental, Carvalho et 

al. (1997) relataram cerca de 60%, Yugoshi et al. (2002) encontraram 42,7% e Brandão 

et al. (2002) constataram 52,2%. Na quarta semana de pós-operatório encontramos em 

torno de 63% de preenchimento ósseo do alvéolo dental no grupo controle e grupo 

experimental. Carvalho et al. (1997) nesse mesmo período pós-operatório, observaram 

aproximadamente 65% de volume de osso no alvéolo.  

Foi realizada a análise da área do alvéolo entre os grupos e entre os períodos. O 

grupo experimental apresentou uma maior área alveolar em relação ao grupo controle em 

todos os períodos pós-operatórios. Acredita-se que esse aumento deve-se ao maior 

tamanho e massa corpórea do animal idoso em relação ao rato adulto. Através da análise 

da área, também podemos inferir que, mesmo o alvéolo tendo apresentado um processo 

de reparação e remodelação alveolar, sua área não apresentou alterações significativas 

entre os períodos.  

As proteínas ósseas não colágenas representam cerca de 10% da matriz orgânica 

dos tecidos mineralizados. As principais proteínas não colágenas são a osteocalcina, a 

osteonectina, osteopontina e a sialoproteína ósseas (NEFUSSI et al. 1997). Acredita-se 

que essas proteínas sejam as principais responsáveis pelas propriedades que distinguem 

os vários tecidos mineralizados entre si.  

Alguns estudos demonstram que os marcadores de metabolismo ósseo não são 

alterados nas primeiras oito décadas de vida no sexo masculino (VIEIRA, 1999). No 

entanto, a interpretação dos níveis de osteocalcina deve levar em consideração uma série 

de fatores: desde a metodologia empregada até as condições de coleta, pois o peptídeo é 

susceptível a proteólise e deve ser coletado e manipulado com cuidados especiais para 
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evitar a degradação. Adicionalmente, os níveis de osteocalcina também observam ritmo 

circadiano, com valores decrescentes durante a manhã, elevando-se lentamente à tarde e 

atingindo o pico em torno de meia noite. 

A quantidade de proteínas ósseas não colágenas na matriz extracelular geralmente 

está associada ao tipo de tecido ósseo, a velocidade de neoformação dos tecidos e a 

densidade de fibras colágenas. Dessa forma, a produção dos constituintes colágenos e 

não colágenos podem ser modulados durante a formação óssea. Além dos fatores 

estruturais, a composição e a dinâmica do tecido ósseo deve ser levada em consideração 

para compreender o significado do aparente acúmulo de proteínas não-colágenas em 

algumas áreas e também para determinar os mecanismos envolvidos na formação do 

tecido mineralizado (NANCI, 1999).  

No presente estudo, foi avaliada a expressão de alguns genes relacionados à 

diferenciação de células osteogênicas durante o processo de reparo do alvéolo dental 

após exodontia, na tentativa de elucidar alguns dos mecanismos de cicatrização óssea. 

Dentro do contexto, foi realizada a avaliação, por meio da técnica de PCR em tempo real, 

a expressão gênica da osteocalcina, osteonectina e osteopontina no grupo controle com 

ratos jovens e grupo experimental com ratos idosos. 

Segundo Junqueira e Carneiro (2012), a PCR é uma maneira de obter grandes 

quantidades de fragmentos individuais de DNA in vitro. É possível devido à utilização de 

um tipo de DNA polimerase cuja atividade enzimática é mantida em temperaturas 

elevadas. As DNA polimerase são retiradas da bactéria Thermus aquaticus, que vive em 

fontes de água quente e foi denominada Taq-polimerase. A Taq-polimerase é usada para 

adicionar desoxirribonucleotídeos a um pequeno segmento de DNA, ou primer, que atua 

na síntese do novo segmento de DNA molde onde o primer se ligar. 

A PCR pode ser dividida em três etapas: A mistura da amostra de DNA + Taq-

polimerase + primers + os quatro nucleotídeos que compõem a molécula de DNA (dCTP, 

d ATP, dGTP e dTTP) é submetida a uma temperatura de 92 à 94ºC, para que ocorra  a 

separação dos dois filamentos do DNA. Abaixamento da temperatura para que os primers 

se liguem as extremidades 3’ de cada filamento de DNA, que contém as sequências de  

nucleotídeos complementares. A Taq-polimerase vai adicionando nucleotídeos às 

extremidades 3’ dos primers, copiando os filamentos de DNA e formando filamentos 

complementares a cada um deles. A temperatura é novamente elevada, fazendo com que 

os novos filamentos de DNA se separem dos antigos, que foram utilizados como molde. 
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Ao final, o processo volta a se repetir várias vezes. Em cada ciclo, o número de genes é 

duplicado e em algumas horas o DNA pode ser copiado bilhões de vezes. 

Os resultados encontrados do PCR demonstram as expressões dos genes que 

codificam as proteínas não colágenas no processo de reparo alveolar. Entretanto, não 

necessariamente ela demonstra a quantidade dessas proteínas expressas nos tecidos 

cicatriciais nos períodos pós-operatórios. Diversos fatores podem interferir na expressão 

dessas proteínas ósseas nos diferentes períodos. Em geral a expressão genética é regulada 

por mudanças no número e tipo de interações entre as moléculas que, coletivamente, 

influenciar a transcrição do DNA e tradução do RNA. 

A osteocalcina é um peptídeo secretado pelos osteoblastos maduros, condrócitos 

hipertrofiados e odontoblastos. Apesar de ser inicialmente depositada na matriz recém-

formada, uma pequena fração entra em circulação, caracterizando uma proteína como 

marcador da atividade osteoblástica. Apesar de ser depositada em quantidades 

significativas na matriz óssea, sendo uma das proteínas não colágenas mais abundantes, 

não é um marcador de reabsorção óssea, pois é destruída na reabsorção óssea.  

Estudos com osteocalcina apresentaram tanto positividade (TENORIO et al., 

1993) quanto fraca positividade em cementócitos (KAGAYAMA et al., 1997). 

Observamos em nosso estudo uma imunomarcação positiva em algumas estruturas 

mineralizadas apresentadas nas trabéculas ósseas, principalmente em linhas cementantes 

no grupo controle e experimental e a marcação isolada de osteoblastos e matriz osteóide 

no grupo experimental com 15 dias de pós-operatório. 

No período com 5 dias de pós-operatório foram observadas algumas áreas de osso 

neoformado, entretanto, não apresentaram imunomarcação positiva para osteocalcina no 

grupo controle e grupo experimental. A osteocalcina é um marcador de osteoblasto 

maduro (OWEN et al. 1990). Aos 28 dias de pós-operatório observamos algumas áreas 

imunomarcadas em matriz óssea mineralizada. Na análise estatística encontramos uma 

tendência ao aumento da imunomarcação da osteocalcina, entretanto, essas alterações 

não foram significativas. 

A matriz mineralizada em geral é positiva para a osteocalcina (VERMEULEN et 

al.1989), principalmente nas linhas cementantes e na frente de mineralização, com um 

padrão semelhante ao padrão da osteopontina (NEFUSSI et al., 1997). A expressão é 

maior no osso ao lamelar, maduro ou inativo metabolicamente (VERMEULEN et al. 

1989; ZHOU et al.1994).  
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Colombo (2012), relata em seu estudo que a imunomarcação da osteocalcina na 

superfície óssea de mini-implantes em mandíbula de ratos ocorreu somente no período 

com 9 semanas de pós-operatório, não sendo apresentadas a 1 e 3 semanas de pós-

operatório. Renno et al. (2010), apresentou aumento da expressão da osteocalcina aos 7 e 

13 dias de pós-operatório com uso de ultrasson em defeitos de tíbias de ratos. Na análise 

da imunomarcação da osteocalcina não obtivemos diferença estaticamente significantes 

entre os períodos com 5, 15, 21 e 28 dias e entre os grupos controle e grupo 

experimental. 

Em nossos estudos não houveram diferenças estatisticamente significante  da 

expressão gênica da osteocalcina nos períodos pós-operatórios. No período pós-

operatório com 5 dias a expressão gênica não foi significante. No período com 21 dias de 

pós-operatório, o grupo experimental apresentou maior expressão gênica da osteocalcina 

em relação ao grupo controle, entretanto essa diferença não foi estatisticamente 

significante. Resultados semelhantes foram relatados por Pipi (2010), que avaliou a 

expressão da osteocalcina em defeitos ósseos em tíbia de ratos com 7, 13 e 25 dias com 

laserterapia, não encontrando diferenças da expressão nestes períodos no grupo controle. 

Na análise entre os grupos não houveram alterações estatisticamente significantes 

entre o grupo controle e grupo experimental. Diferentes resultados foram concluídos por  

Chen (2012). Segundo o autor,  a osteocalcina sofre alterações em seus níveis durante 

toda a vida. Em crianças e adolescentes, durante o desenvolvimento da osteoporose ou 

após fraturas óssea, aumenta o nível de osteocalcina.  Ela representa maior remodelação 

óssea e da atividade metabólica, que exigem mais fornecimento de energia.  

Na análise da imunomarcação com osteocalcina não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes entre o grupo controle e grupo experimental e entre os 

períodos pós-operatórios. O que reafirma  o papel da osteocalcina como marcador de 

osteoblastos maduro (OWEN et al. 1990). Na análise dos tecidos pôde ser observado a 

presença da osteocalcina nos tecidos a partir do 15º dia de pós-operatório no grupo 

experimental e a partir edo 21º dia de pós-operatório no grupo controle, entretanto ela foi 

pouca expressa nos tecidos em comparação aos outros marcadores e na análise estatistica 

não obteve alteração entre os grupos e entre os períodos pós-operatórios. 

Nos períodos estudados, a osteocalcina não teve um papel fundamental no 

processo de reparo do alvéolo dental nos períodos pós-operatórios estudados, sendo 

necessário para melhor elucidação, estudos em períodos experimentais mais longos. 
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A osteonectina é uma proteína não estrutural da matriz extracelular com 

propriedades anti-adesivas que facilitam a migração e proliferação celular 

(BRADSHAW, SAGE, 2001). A expressão dessa proteína normalmente é evidente em 

osso (NEFUSSI et al. 1997; SOMMER et al. 1996). 

Jundt et al. (1989) afirmam que a osteonectina é expressa em matriz óssea 

mineralizada e em osteoblastos. Nosso estudo reafirma este experimento, apresentando 

marcações positivas em osteoblastos em todos os períodos pós-operatórios no grupo 

controle e a partir do 15° dia, no grupo experimental. No grupo com 28 dias de pós-

operatório foram identificadas áreas de imunomarcações na matriz mineralizada e áreas 

focais de fibroblastos no grupo controle e grupo experimental. A matriz mineralizada 

apresentou imunomarcações positivas a partir do 21º dia de pós-operatório do grupo 

controle e a partir do 28º dia de pós-operatório. Os osteócitos apresentaram marcações 

positivas, coincidindo com a literatura (SOMMER et al., 1996), a partir do 15° dia de 

pós-operatório no grupo controle e grupo experimental. 

Na quantificação da imunomarcação positiva para osteonectina podemos inferir 

que a osteonectina apresentou diferentes padrões para grupo controle e grupo 

experimental. Aos 5 dias e 15 dias de pós-operatórios o grupo controle e grupo 

experimental não apresentaram  alterações na imunomarcação da osteocalcina. Aos 21 e 

28 dias de pós-operatório houve um aumento da imunomarcação positiva do grupo 

controle em relação ao grupo experimental. No grupo experimental houve uma 

diminuição da imunomarcação da osteonectina aos 28 dias em relação aos 15 de pós-

operatório. Através da relação entre a análise qualitativa e quantitativa da 

imunohistoquímica podemos inferir que o envelhecimento promoveu uma diminuição da 

osteonectina no período pós-operatório. 

A osteopontina é uma glicoproteína fosforilada não colágena secretada na matriz 

óssea pelos osteoblastos (PAPAGERAKIS et al., 2002).  A expressão de osteopontina 

está associada à regulação do processo de mineralização do tecido ósseo, sendo 

evidenciada em células ósseas (osteoblastos e osteócitos) e em células osteoprogenitoras 

em proliferação e diferenciação, também promove a diferenciação e adesão dos 

osteoblastos e osteoclastos (SODEK et al., 2000; ALFORD et al., 2006). A marcação da 

osteopontina nos osteoblastos é relatada com frequência na literatura (MAEDA et al., 

1994; PINERO et al., 1995; NODA, 1993; AUBIN, 1998; INGRAM et al.; 1993).  

Segundo a literatura, a osteopontina aparece em um estagio precoce da 

diferenciação osteoblástica (NODA, 1993; AUBIN, 1998). Sua expressão normalmente e 
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mais intensa na matriz, nas linhas cementantes e na região periférica do osso (NODA, 

1993; AUBIN, 1998; MAEDA et al., 1994). Em nosso estudo, observamos a presença da 

osteopontina no tecido mineralizado em todos os períodos pós-operatórios. Linha 

cementantes com marcação positiva evidenciando a deposição da matriz.  

Segundo Colombo (2012), em sua análise imunohistoquímica a osteopontina foi 

expressa somente com 3 semanas de pós-operatório no tecido ósseo. Não sendo expressa 

com 1 e 9 semanas. Em nosso trabalho, a análise imunohistoquímica mostrou aos 21 dias 

de pós-operatório um aumento significativo do grupo controle em relação ao 28º dia de 

pós-operatório. Na análise do PCR aos 21 dias pós-operatórios o grupo experimental com 

ratos idosos apresentou uma maior expressão gênica da proteína osteonectina. 

A osteopontina apresentou marcação positiva a partir do 5° dia de pós-operatório. 

Houve marcação positiva em osteoblastos, matriz osteóide e na matriz mineralizada. Os 

osteócitos só apresentaram marcação positiva a partir do 15° dia de pós-operatório.  As 

imunomarcações do grupo controle apresentaram-se semelhantes ao grupo experimental. 

Entretanto observou-se uma marcação mais fraca da matriz mineralizada do grupo 

experimental em relação ao grupo controle no período entre 21 e 28 dias de pós-

operatório.  

Houveram diferenças estatisticamente significantes  do aumento da expressão 

gênica da osteopontina no período pós-operatório com 21 dias do grupo experimental em 

relação do grupo controle.  Nos demais períodos pós-operatórios não houveram 

alterações estatisticamente significante entre os grupos e entre os períodos pós-

operatórios. Souza (2012), observou em seu estudo aumento dos níveis circulantes de 

osteopontina entre pacientes idosos com densidade mineral diminuída. 

Maeda et al. (1994), porém relata que a osteopontina pode não ser reconhecido 

justamente por ter sido removida da matriz óssea durante a descalcificação, o que 

também pode acontecer com a osteonectina (WASI et al., 1984) e a osteocalcina 

(VERMEULEN et al., 1989), principalmente se o tecido não for bem descalcificado, o 

que permiti que os cristais de hidroxiapatita solubilizem-se e libere as proteínas 

adsorvidas, o que pode causar resultados falso-negativos e falhas de quantificação.  

De acordo com Ingram et al. (1993), o osso não descalcificado reage melhor aos 

anticorpos que o osso que já foi descalcificado. Em nosso trabalho, foi necessária a 

descalcificação do osso alveolar para análise histológica e imunohistoquímica, o que de 

certa forma pode ter influenciado nossos resultados. 
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Os resultados apresentados à análise da expressão gênica, análise da densidade 

óssea alveolar e análise imunohistoquímica demonstram que o processo de reparação 

óssea alveolar dos ratos idosos e jovens apresentou-se semelhante. Acredita-se que o 

processo fisiológico do envelhecimento não alterou a cronologia da cicatrização óssea 

alveolar após exodontia. Alterações nesse processo, podem ser encontradas em 

associação à patologias senis e que podem influenciar a atuação das proteínas ósseas não 

colágenas nesse processo, entretanto ressalta-se que o envelhecimento não foi 

determinante para alterações na reparação óssea alveolar em ratos idosos. 
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7. CONCLUSÃO 

 

A partir da metodologia empregada e os resultados obtidos do grupo controle e 

grupo experimental, podemos inferir que: 

O envelhecimento não alterou a cronologia da reparação do alvéolo dental após 

exodontia. E não alterou a área do alvéolo dental durante os períodos pós-operatórios. 

A osteocalcina não apresentou atuação importante nos períodos pós-operatórios 

estudados.  

A osteonectina apresentou-se importante no processo de reparo, não sofrendo 

alterações no início da reparação óssea, apresentando marcação mais intensa durante a 

maturação óssea entre 21 e 28 dias de pós-operatório no grupo controle e diminuição da 

marcação em relação ao grupo experimental aos 28 dias de pós-operatório. 

O envelhecimento proporcionou uma diminuição da imunomarcação da 

osteonectina e demonstrou marcações positivas principalmente em osteoblastos e matriz 

mineralizada. 

A osteopontina apresentou-se importante no processo de reparo ósseo durante 

todos os períodos pós-operatório, apresentando marcações em osteoblastos, matriz 

osteóide, osteócitos e matriz mineralizada. E apresentando maior marcação dos tipos 

celulares do grupo experimental aos 28 de pós-operatório. 

Apesar desses achados, novos estudos são necessários no processo de reparo 

ósseo alveolar em ratos idosos e adultos. 
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