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RESUMO 
 
 

Miniello TG. Investigação do uso de cell sheet de células-tronco da polpa 
dentária humana associada ou não à terapia de fotobiomodulação ou à terapia 
fotodinâmica antimicrobiana no tratamento da necrose óssea dos maxilares por 
medicamentos antirreabsortivos em ratos [tese] São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2020. Versão Corrigida. 
 
 
 
Necrose óssea dos maxilares por medicamentos anti-reabsortivos (MRONJ do 

inglês medication-related osteonecrosis of the jaws) é uma condição progressiva 

sem tratamento eficaz até o momento. A engenharia tecidual e as terapias 

celulares, ambas mediadas por células-tronco (CTs) poderiam ser aplicadas 

para este fim associadas ou não a terapias baseadas em biofotônica, como 

fotobiomodulação (PBMT do inglês photobiomodulation therapy) capaz de 

melhorar a regeneração tecidual, e a terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT 

do inglês antimicrobial photodynamic therapy) capaz de diminuir a infecção de 

feridas. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da aplicação de membranas 

celulares (MCs, do inglês Cell Sheets) de CTs da polpa dentária humana 

(hDPSCs do inglês human dental pulp stem cells), associadas ou não às terapias 

de PBM e/ou aPDT, na regeneração de lesões ósseas causadas pelo uso de 

zolendronato (ZLN) em cavidade oral de ratos. O estudo foi composto por 2 

etapas: uma in vitro, onde as MCs foram obtidas, e uma in vivo onde foram 

utilizados 60 ratos Wistar.  MCs de hDPSCs (do inglês human dental pulp stem 

cells) foram obtidas para serem aplicadas em alguns dos grupos experimentais 

do estudo in vivo. Lesões de MRONJ foram induzidas por ZLN em resposta a 

exodontias de molares superiores. Esses animais foram distribuídos nos grupos 

experimentais de acordo com o tratamento aplicado, a saber: (CN): Controle 

negativo: somente tratamento cirúrgico; (MC): tratamento cirúrgico e aplicação 

da MC; (MC+PBMT): tratamento cirúrgico seguido de aplicação de MC e de 

PBM; (aPDT+MC): tratamento cirúrgico, seguido de aPDT e aplicação de MC. 

Animais normoreativos (que não receberam o ZLN) constituíram o grupo (CP): 

Controle positivo. Sete e 28 dias após o tratamento, as maxilas de todos os 

animais foram fixadas e submetidas às análises: por Microtomografia 

Computadorizada (MicroCT), histológica (HE) e histoquímica (Tricrômico de 



Masson). Os dados foram tratados estatisticamente (p≤0,05). Em nenhum dos 

grupos a mucosa que recobria as lesões de MRONJ fecharam por completo. Aos 

7 dias os resultados de MicroCT foram similares em todos grupos. Em 28 dias 

semanas, apenas a avaliação do volume ósseo (VO) mostrou diferenças entre 

os grupos, sendo que o grupo tratado com a MC apresentou volume 

significativamente maior (p = 0,0249) do que todos os outros grupos. As 

avaliações histológicas e histoquímicas mostraram que em todos os grupos onde 

a MC foi aplicada houve uma resposta de intensa formação óssea em ambos os 

tempos experimentais, tanto para dentro da lesão quanto para fora da cortical 

óssea. Tecido similar a tecido dentinário foi observado em alguns espécimes dos 

grupos que receberam a MC. Nos grupos onde a PBMT ou a aPDT foram 

aplicadas o osso neoformado apresentou-se mais organizado e maduro, 

inclusive com aspecto lamelar. Baseado nos resultados podemos inferir que a 

aplicação de MCs de hDPSCs associadas ou não à PBMT ou aPDT no 

tratamento de lesões de MRONJ pode colaborar para a mais rápida e organizada 

resposta de neoformação óssea.  

 

Palavras-chave: Necrose óssea dos maxilares. Medicamentos antirreabsortivos. 

Bisfosfonatos.  Zolendronato. Laserterapia. Regeneração óssea. Membranas 

celulares. Células-tronco. Fotobiomodulação. 

 

  



ABSTRACT 

Miniello TG. Investigation of use of cell sheet of human dental pulp stem cells 
associated or not with photobiomodulation therapy or antimicrobial photodynamic 
therapy in the treatment of bone necrosis of the jaws by antiresorptive drugs in 
rats [thesis] São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2020. Versão Corrigida. 
 

Medication-related osteonecrosis of the jaws (MRONJ) is a progressive condition 

without effective treatment to date. Tissue engineering and cell therapies, both 

mediated by stem cells (CTs) could be applied for this purpose associated or not 

to therapies based on biophotonics, such as photobiomodulation therpay 

(PBMT), capable of improving tissue regeneration, and antimicrobial  

photodynamic therapy (aPDT) capable of decreasing infection of wounds. The 

aim of this study was to evaluate the effect of the application of cell sheets (CSs) 

of human dental pulp stem cells (hDPSCs), associated or not with PBM and / or 

aPDT therapies, in the regeneration of bone lesions caused by the use of 

zolendronate (ZLN) in the oral cavity of rats. The study consisted of 2 steps: one 

in vitro, where the MCs were obtained, and one in vivo, where 60 Wistar rats were 

used. HDPSCs CSs were obtained to be applied in some of the experimental 

groups of the in vivo study. MRONJ lesions were induced by ZLN in response to 

extraction of maxillary molars. These animals were distributed in the experimental 

groups according to the treatment applied, namely: (NC): Negative control: only 

surgical treatment; (CS): surgical treatment and application of CS; (CS + PBMT): 

surgical treatment followed by application of CS and PBM; (aPDT + CS): surgical 

treatment, followed by aPDT and application of CS. Normoreactive animals (that 

did not receive the ZLN) constituted the positive control (PC). Seven and 28 days 

after treatment, the jaws of all animals were removed, fixed and subjected to 

analysis: by Computerized Microtomography (MicroCT), histologiy (H&E) and 

histochemistry (Masson's Trichrome). The data were treated statistically 

(p≤0.05). In none of the groups the mucosa covering the MRONJ lesions was 

completely close. At 7 days, all microCT results were similar in all groups. At 28 

days weeks, only the assessment of bone volume (BV) showed differences 

between the groups, and the group treated with CS alone had a significantly 



higher volume (p = 0.0249) than all the other groups. Histological and 

histochemical evaluations showed that in all groups where CS was applied, there 

was a response of intense bone formation in both experimental times, both inside 

the lesion and outside the bone cortex. Dentin-like tissue was observed in some 

specimens of the groups that received CS. In the groups where PBMT or aPDT 

were applied, the newly formed bone was more organized and mature, even with 

a lamellar aspect. Based on the results, we can infer that the application of 

hDPSC CSs associated or not to PBMT or aPDT in the treatment of MRONJ 

lesions can contribute to the faster and organized response of new bone 

formation. 

Keywords: Bone necrosis of the jaws. Anti-resorptive drugs. Bisphosphonates. 

Zoledronate. Lasertherapy. Bone regeneration. Cell membranes. Stem cells. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Necrose óssea dos maxilares por medicamentos antirreabsortivos 

(MRONJ do inglês Medication-Related Osteonecrosis of the Jaws) é uma 

condição progressiva, que não tem tendência à resolução espontânea e sua 

prevalência varia de 1 a 21% para pacientes com neoplasias malignas, e menos 

de 1% para a osteoporose (Walter et al., 2007). Aumento no número de infusões 

e prolongadas administrações dessas drogas resultam em um risco aumentado 

de MRONJ: 8,4% em pacientes oncológicos (Kajizono et al., 2015). Apesar de 

medidas de prevenção das lesões estarem sendo implementadas, essas nem 

sempre são bem-sucedidas. Mais ainda, até o momento não há tratamento 

definitivo eficaz para essas lesões. Nos casos em que os pacientes apresentam 

lesões de MRONJ extensas, tratamentos mais invasivos são indicados e incluem 

debridamento ósseo e ressecções mais amplas; entretanto, tratamentos 

conservadores devem ser indicados sempre que possível. Assim sendo, 

pesquisadores e clínicos estão buscando alternativas terapêuticas para essa 

condição.  

Entre os tratamentos conservadores para as lesões de MRONJ, destaca-

se a utilização da terapia de fotobiomodulação (PBMT do inglês 

photobiomodulation Therapy; Vescovi et al., 2007; Martins et al., 2012) que 

resulta em melhoria do metabolismo celular, da angiogênese, além de induzir a 

síntese de fatores de crescimento, aumento de atividade migratória, da 

sobrevivência celular, entre outras atividades celulares de importância para a 

regeneração óssea (Pereira et al., 2002; Eduardo et al., 2008; Marques et al., 

2016; Diniz et al., 2018; Hosseinpour et al., 2019).  

Outras alternativas poderiam ser baseadas na utilização da engenharia 

de tecidos ou de terapias celulares associadas ou não à PBMT. A engenharia 

tecidual é baseada na tríade células-tronco (CTs), fatores de crescimento e 

arcabouços (scaffolds) que são capazes de restaurar, repor, manter ou melhorar 

funções biológicas dos tecidos (De Sá Silva et al., 2014). Entre as CTs destacam-

se aquelas derivadas de tecido dentoalveolar, como, por exemplo, as CTs de 

polpa dentária humana (hDPSCs do inglês human dental pulp stem cells; 

Marques et al., 2016). As DPSCs (do inglês dental pulp stem cells) podem ser 
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aplicadas na regeneração de tecidos numa terapia baseada na aplicação de 

membrana celular (MC, cell sheets) induzidas por vitamina C (VC). As MCs de 

DPSCs oferecem uma grande quantidade de células para serem transplantadas 

para o sítio a ser regenerado e, mais ainda, essas células ainda mantém suas 

características de CTs, podendo, portanto, sob a ação de fatores de crescimento 

locais se diferenciar em células osteoprogenitoras (Wei et al., 2012). CTs 

originadas de tecidos de origem odontogênica de humanos apresentam baixa 

imunogenicidade (Pierdomenico et al., 2005) tendo sido transplantadas para 

animais normoreativos ou portadores de doença, sem a necessidade de se 

utilizar animais imunossuprimidos (Asutay et al., 2015; Petridis et al., 2015; 

Hirose et al., 2016; Jahanbin et al., 2016; Kremer et al., 2016; Nicola et al., 2017; 

Yang et al., 2017). Outra vantagem do cultivo de MC é o de não necessitar de 

scaffolds, já que as células não sofrem subcultivos e se destacam das placas de 

cultivo espontaneamente mantendo suas ligações intercelulares, bem como a 

matriz extracelular por elas formadas (Wei et al., 2012).   

Outra terapia baseada em biofotônica que tem sido aplicada no 

tratamento e prevenção de lesões de MRONJ é a terapia fotodinâmica 

antimicrobiana (aPDT do inglês antimicrobial photodynamic therapy) (Tarataroti 

et al., 2020; Pedroni et al., 2020). A aPDT tem sido usada para controlar lesões 

ósseas e está diretamente associada ao controle microbiológico (Ribeiro et al., 

2018b). Essa terapia consiste na aplicação na região afetada de um 

fotossensibilizador (FS) por um período de tempo (tempo de pré-irradiação) com 

posterior incidência de luz com comprimento de onda consoante ao FS, estes na 

presença de oxigênio produzem grandes quantidades de espécies reativas de 

oxigênio (EROs), que por sua vez mata bactérias.  

Baseados no exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da 

aplicação de membranas celulares (MCs) de CTs da polpa dentária humana, 

associadas ou não às terapias de PBMT e/ou aPDT, na regeneração de lesões 

ósseas causadas pelo uso de zolendronato (ZLN) em cavidade oral de ratos.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1   REMODELAÇÃO ÓSSEA 

 

 

2.1.1   Formação Óssea 

 

 

O desenvolvimento ósseo é tradicionalmente classificado em 

endocondral e intramembranoso, dependendo se um modelo de cartilagem 

servir de precursor do osso (ossificação endocondral) ou da formação de osso 

de modo mais simples, sem a intervenção de um precursor cartilaginoso 

(ossificação intramembranosa). Os ossos do crânio e da face, a mandíbula e a 

clavícula desenvolvem-se por ossificação intramembranosa. Posteriormente, o 

tecido ósseo inicialmente depositado por ossificação endocondral ou por 

ossificação intramembranosa é substituído. O osso de reposição é formado 

sobre o osso preexistente por crescimento aposicional e é estruturalmente 

idêntico em ambos os casos, a isso chamamos de turnover ósseo (Ross; 

Pawlina, 2016). 

O primeiro sinal de ossificação consiste no aparecimento de um colar 

ósseo ao redor do modelo de cartilagem. As células que compõem essa camada 

se diferenciam em osteoblastos, e é possível identificar uma camada 

osteogênica dentro do periósteo. Em virtude dessas modificações, forma-se uma 

camada de osso em torno da cartilagem. Esse osso pode ser classificado como 

osso periosteal (devido à sua localização) ou como osso intramembranoso 

(devido ao seu processo de desenvolvimento) (Ross; Pawlina, 2016).  

As CTs mesenquimais (CTMs) migram juntamente com vasos 

sanguíneos em crescimento e diferenciam-se em células osteoprogenitoras na 

cavidade da medula óssea. As CTs hemocitopoéticas (HSCs; do inglês 

hemopoietic stem cells) também ganham aceso por meio da nova 

vascularização, deixando a circulação para dar origem à medula óssea que 

constituirá a fonte de todas as linhagens de células sanguíneas. As células 

osteoprogenitoras diferenciam-se em osteoblastos e começam a depositar 
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matriz óssea (osteóide) sobre a estrutura.  O osso recém produzido contém 

osteócitos inseridos na matriz óssea. O componente ósseo remanescente da 

espícula continua a se desenvolver por crescimento aposicional (Ross; Pawlina, 

2016). 

 

 

2.1.2   Reparação Óssea 

 

 

O osso pode sofrer reparação após lesão por um processo de 

consolidação óssea direto também denominado primário ou indireto também 

conhecido como secundário. Na consolidação primária o osso fraturado é 

cirurgicamente estabilizado com placas, restringindo assim o movimento por 

completo entre os fragmentos fraturados de osso e a remodelação interna é 

semelhante àquela do osso maduro. Os osteoblastos cruzam a linha de fratura 

e produzem canais de reabsorção longitudinais, que posteriormente são 

preenchidos por osteoblastos produtores de osso e geração simultânea de união 

óssea. Já a consolidação óssea secundária envolve respostas do periósteo e 

dos tecidos moles adjacentes. Esse tipo de reparo ósseo ocorre em fraturas 

tratadas com fixação óssea não rígida ou semirrígida (Ex: tratamento com gesso, 

pinos intramedulares ou aplicação de placas metálicas sobre a fratura) (Ross; 

Pawlina, 2016). 

O principal objetivo da remodelação é restaurar o formato original do 

osso e essa é a nossa maior preocupação na MRONJ. No caso de um possível 

tratamento, enquanto o osso compacto está sendo formado, os remanescentes 

do calo ósseo formados inicialmente são removidos pela ação dos osteoclastos, 

e a remodelação óssea gradual restaura o formato original do osso. Nos 

indivíduos saudáveis, esse processo costuma levar 6 a 12 semanas, 

dependendo da gravidade da fratura e do osso específico que foi fraturado ou 

lesionado. O processo de remodelação óssea pode levar desde alguns meses a 

vários anos até que o osso recupere por completo o seu formato original (Ross; 

Pawlina, 2016). 

A remodelação óssea é dinâmica e contínua e envolve a ação de 

osteoclastos na reabsorção e de osteoblastos na formação óssea (Carda et al., 
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2005). Existem vários fatores que regulam esse mecanismo e eles podem ser 

locais ou sistêmicos, como os fatores de crescimentos, as citocinas, o fator de 

necrose tumoral (TNF do inglês Tumor Necrosis Factor), o receptor do ativador 

do fator nuclear Kappa B (RANK do inglês Human Receptor Activator for Nuclear 

Factor kB) e seu ligante (RANKL do inglês Human Receptor Activator for Nuclear 

Factor Kb Ligand), o inibidor da osteoprotegerina (OPG do inglês  

Osteoprotegerin), entre outros (Hofbauer et al., 2000). O equilíbrio entre RANKL 

e OPG pode ser importante, não só na manutenção da homeostase óssea, mas 

também no controle da cicatrização de uma ferida óssea (Hofbauer et al., 2000). 

Para a remodelação acontecer, o aumento em largura (diâmetro) ocorre 

pelo crescimento aposicional de novo osso, que ocorre entre o osso compacto e 

o periósteo. O osso sofre remodelação por toda a vida fazendo com que ele 

possa modificar seu formato em respostas às cargas mecânicas, por meio de 

unidades de remodelação óssea compostas de osteoclastos e osteoblastos 

(Figura 2.1) (Ross; Pawlina, 2016). 

 

 
Figura 2.1 – Esquema do processo de remodelação óssea 

 

 

Fonte: O autor 
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2.2   OSTEONECROSE DOS MAXILARES POR ANTIRREABSORTIVOS  

 

 

A regeneração óssea tem sido amplamente estudada e ainda necessita 

de elucidações no que diz respeito à reparação óssea após grandes perdas de 

conteúdo ósseo devido a medicações ou alguns tratamentos mutiladores de 

doenças que englobam este tecido (Hellstein et al., 2011). MRONJ é um termo 

utilizado para denominar osteonecrose pelo uso de drogas que podem ocorrer 

espontaneamente ou após algum trauma local. Estudos reportam a MRONJ ao 

uso de BFs (Quadro 2.1), e mais recentemente a outras medicações 

antirreabsortivas, como o Denosumab, um anticorpo monoclonal contra o 

ativador de receptores do fator nuclear κB (RANKL do inglês Human Receptor 

Activator for Nuclear Factor Kb Ligand) que é utilizado no tratamento da 

osteoporose, como Prolia® e Xgeva®. O anti-RANKL interfere com as funções 

absortivas ósseas normais dos osteoclastos após traumatismo dentário 

(Ruggiero et al., 2004; Aghaloo et al., 2010; Stopeck et al., 2010; Taylor et al., 

2010; Diz et al., 2012; Aghaloo et al., 2014). Nos últimos anos, pesquisadores 

descreveram a ocorrência de MRONJ em pacientes com câncer que são tratados 

com agentes anti-angiogênicos tais como Bevacizumab (Avastin®) um anti-

VEGF (VEGF do inglês Vascular Endothelial Growth Factor), sutinib (Sutent®), 

Pazopanib (Votrient®), entre outros (Migliorati; Covington, 2009; Jung, 2017), 

inibidores do mTOR (do inglês mammalian target of rapamycin) como 

Everolimus® e Temsirolimus® utilizados no tratamento de doenças metastáticas 

de carcinoma renal (Yamamoto et al., 2017),  medicamento benzotiofeno não-

esteroide usado como modulador do receptor de estrogênio no tratamento da 

osteoporose em mulheres na pós-menopausa e para reduzir o risco de câncer 

de mama, como o Raloxifeno® (Baur et al., 2015) e corticosteroides, que são a 

causa mais comum de osteonecrose não traumática (Chang et al., 2017). 
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2.2.1   Bisfosfonatos (BFs) 

 

 

Entre estes tipos de medicações destacam-se os BFs que são análogos 

sintéticos do pirofosfato endógeno, os quais atuam como inibidores potentes da 

reabsorção óssea mediada por osteoclastos. São chamados de BFs porque eles 

têm dois fosfatos (PO(OH)2) (Figura 2.2) (Gutta; Louis, 2007; Goytia et al., 2009). 

BFs são estáveis e análogos não hidrolisáveis de pirofosfatos que são composto 

por um átomo de carbono ligado a dois grupos fosfonatos (P – C – P) para imitar 

a estrutura molecular do pirofosfato (P – O – P) (Lombard et al., 2016). O 

pirofosfato serve como um regulador no processo fisiológico da calcificação e 

reabsorção óssea (Eid; Atlas, 2014).  

 

 

Figura 2.2 - Esquema representativo da diferença da composição e das cadeias moleculares dos 
bisfosfonatos (A) e dos pirofosfatos (B)  

 

 

Fonte: O autor 

 

 

BFs simples (etidronato e clodronato) devem ser distinguidos de BFs 

com nitrogênio (pamidronato, alendronato risedronato, ibandronato e 

zoledronato) por causa da presença de nitrogênio nas cadeias laterais deste 

último. Essa diferença estrutural tem um impacto sobre o mecanismo de ação. 

Os BFs com nitrogênio inibem osteoclastos e funcionam agindo como inibidores 

potentes da enzima farnesil-difosfato sintase na via biossintética do colesterol 

(mevalonato). Esta inibição é responsável por uma diminuição no tráfico de 

osteoclastos (Dunford et al., 2001). Mais recentemente, foi demonstrado que os 

BFs (alendronato e zoledronato) induzem expressão osteogênica, como proteína 

morfogênica óssea 2 (BMP-2), osteocalcina e fosfatase alcalina em CTs 

endoteliais e mesenquimais (Ribeiro et al., 2014; Lombard et al., 2016). 
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Este tipo de droga é atualmente utilizado em várias condições 

patológicas, incluindo osteoporose pós-menopausa, hipercalcemia associada 

com malignidade, metástases ósseas líticas e outras doenças metabólicas 

ósseas (Migliorati et al., 2005). Os efeitos adversos resultantes do tratamento 

com BF são amplamente estudados e discutidos. Embora os BFs e os outros 

medicamentos sejam benéficos para controle de várias condições patológicas 

do osso, a MRONJ na maioria das vezes está associada a trauma em região 

onde a necrose se desenvolve, como extrações dentárias, doença periodontal, 

ou até mesmo colocação de implantes osseointegrados (Ruggiero et al., 2014; 

Fassio et al., 2017).  A via de administração da medicação, duração do 

tratamento, potência, presença ou não de nitrogênio em sua cadeia e quantidade 

de dose do BF que o paciente já utilizou são fatores que influenciam o 

aparecimento da MRONJ (Ruggiero et al., 2014).  

Sabe-se que com doses consideradas mínimas (dose anual injetável de 

ácido zolendrônico 5mg por 5 anos) para o controle e tratamento da osteoporose 

em uma paciente que realizou uma reabilitação oral com implantes dentários, foi 

suficiente para que a paciente apresentasse MRONJ com diminuição da sua 

qualidade de vida e impossibilidade de manter os implantes e dar continuidade 

à sua reabilitação oral (Miniello et al., 2015). Contudo, as lesões podem também 

ocorrer espontaneamente sem história de procedimentos cirúrgicos ou trauma 

(De Ponte et al., 2016). Outros fatores também podem aumentar o risco e a 

gravidade da MRONJ causada pelo uso de BFs caso o paciente apresente 

algumas comorbidades como diabetes, hipertireoidismo, deficiências 

nutricionais, uso de drogas imunossupressoras, corticosteroides e ter hábitos de 

fumar (Ruggiero et al., 2014; Fassio et al., 2017; Martins et al., 2017). 

Essas medicações atuam diminuindo a ação dos osteoclastos, células 

envolvidas na reabsorção do osso, diminuindo assim o remodelamento ósseo e 

aumentando a mineralização e a matriz óssea. Os BFs se acumulam na matriz 

óssea e são liberados lentamente por longos períodos de tempo e sabe-se que 

possuem tempo de meia vida de aproximadamente 10 anos (Papapoulos; 

Cremers, 2007). Muito se fala sobre a descontinuação do medicamento (Day 

holliday), porém, devido a essa característica, o risco de desenvolver MRONJ 

permanece mesmo após a suspensão da medicação (Ruggiero et al., 2014). 
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No Brasil, os BFs aprovados para uso pela ANVISA (Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária) incluem alendronato, ácido cloridrônico, ibandronato, 

risedronato, pamidronato e ácido zolendrônico. Dentre eles, o alendronato, 

risedronato e pamidronato foram incorporados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) (Ministério Da Saúde, 2012). No geral existem 4 classes (gerações) dos 

BFs e isso influencia na potência dos mesmos (Ribeiro et al., 2018a). A presença 

de aminas (compostos nitrogenados) aumenta exponencialmente a potência do 

medicamento, a isso entende-se supressão da regeneração óssea com 

propriedades anti-angiogênicas, ativador de linfócitos T, resultando em um efeito 

tumoricida (Quadro 2.1) (Clezardin, 2013; Migliorati et al., 2005). 

O pamidronato e o zoledronato, em apresentação injetável, são 

indicados para tumores ósseos e doença de Paget. O zoledronato, ibandronato, 

alendronato e risedronato são indicados para o tratamento da osteoporose pós 

menopausa em mulheres, sendo apenas o alendronato e risedronato indicados 

para a osteoporose em homens (Farmacovigilância no Estado de São Paulo, 

2013). 





Quadro 2.1 Características dos BFs disponíveis no mercado 

Genérico 
Geração 

Comercial Nit R1 R2 Indicações Dose Potência Via 

Etidronato 
1ª 

Didronel®, Ostopor® Não OH CH3 Paget 5 mg/Kg/dia 400 mg/dia 1x IV 

Tiludronato 
1ª 

Skelid® Não H C6H4ClS Paget 

400 mg/dia 10x Oral 

Clodronato 
1ª 

Bonefos®, Clasteon®, Clodron®, Clody®, 
Difosfonal®, Lodronat®, 
Loron®, Lytos®, Moticlod®, Neogrand®, 
Niklod®, Ostac®, Osteonorm®, Sindronat®, 
Traxovical® 

Não CI Cl Neoplasias 

300 mg/dia IV 10x IV/Oral 

Pamidronato 
2ª 

Aredia® Sim 
OH (CH2)2NH2 

Paget 

 Neoplasias 

60 mg 100x IV 

Alendronato 
2ª 

Fosamax, Alendil, Recalfe, Endrox, 

Cleveron, Osteoral, Osteoform, Osteonan, 

Osteotrat, Osteofar, Bonalen, Endronax, 

Minusorb 

Sim 
OH (CH2)3NH2 

Osteoporose  

Paget 

Osteoporose 70 mg/sem. 10 mg/dia 

Paget 40 mg/dia por 6 meses 

500x Oral 

Neridronato 
3ª 

* Não disponível no Brasil Sim 
OH (CH2)5NH2 

Osteogênese imperfeita 

Paget 

2 mg/Kg/dia, por 2 dias, 

a cada 3 meses (25, 50, 100 ou 200 mg 

por 2 dias) 

100x IV 

Olpadronato 
3ª 

* Não disponível no Brasil Sim 
OH (CH2)2N(CH3)2 

10 mg/m2/dia 500x Oral 

Ibandonatro 
3ª 

Boniva®, Bondenza®, Bondronat®, 

Bonviva®, Iasibon® Sim 
OH (CH2)2N(CH3)(CH2)4CH3 

Osteoporose 

150 mg/mês 1.000 x IV/Oral 

Risedronato 
4ª 

Actonel® Sim 
OH 

CH2-3-piridina Osteoporose 

35 mg/sem. 5 mg/dia 2.000 x Oral 

Zolendronato 
4ª 

Zometa®, Aclasta® Sim 
OH 

CH2-imidazol 

Paget  

Osteoporose  

Neoplasias 

5 mg ou 4mg Dose única (Semanal, 

mensal ou anual) 

10.000 x IV 

Nota: Nit= Bifosfonato Nitrogenado IV= Intravenosa Cl= Cloro; H= Hidrogênio; OH= Hidroxila; CH2 e CH3= Hidrocarbonetos; N= Nitrogênio; NH2= Compostos 
nitrogenados (amina secundária); * Potência Relativa ao Etidronato 
Fonte: Adaptado de Fernandes et al. (2005), Ferreira Junior et al. (2007), Corrado et al. (2017), Ralston e Gaston (2020), Eguia et al. (2020) 
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2.2.2 MRONJ por BFs 

A definição de MRONJ segundo a AAOMS (do inglês American 

Association of Oral and Maxillofacial Surgery) é a seguinte: “Os pacientes podem 

ser considerados com MRONJ causada por BFs se apresentar todas as 

características: (1) tratamento atual ou anterior com algum BF; (2) Osso exposto 

na região maxilofacial que persiste por mais de oito semanas; e (3) não ter 

história de radioterapia na região de cabeça e pescoço e que possa ter os 

maxilares englobados nas áreas de irradiações." Envolve mais comumente o 

osso da região posterior lingual de mandíbula (Ruggiero et al., 2006; Ruggiero 

et al., 2009; Migliorati et al., 2010; Migliorati et al., 2011; Martins et al., 2012). 

O conceito de morte óssea (séptica) foi descrito em 1794 por James 

Russell, professor de cirurgia clínica da Universidade de Edimburgo. Depois de 

um século é que estudos mostraram que a necrose óssea poderia ocorrer na 

ausência de infecção (Nixon, 1983). Apesar da importância dessa complicação, 

a etiologia e a fisiopatologia da osteonecrose causada pelo uso do BF 

permanecem parcialmente desconhecidas (Lombard et al., 2016). Existem duas 

teorias sobre a patogênese e elas se baseiam no processo “de dentro para fora” 

e o “de fora para dentro”. Na primeira existe a inibição da atividade osteoclástica 

e a diminuição da atividade óssea, ambas as condições induzidas por 

medicamentos. Isso causa micro dano da mandíbula/maxila induzido pela 

mastigação e a exposição desse osso a vários microrganismos patogênicos 

causa a inflamação, resultando em osteonecrose e posterior exposição óssea 

(Figura 2.3 - A). Segundo essa teoria a exposição óssea não poderia ser um pré-

requisito para osteonecrose e isso foi relatado em estudos com humanos e 

animais. Em humanos, o estudo histológico de lesões de MRONJ concluiu que 

a osteonecrose precede o início clínico e é então responsável por um processo 

associado à inflamação (Lesclous et al., 2009). Nos estudos com animais, os 

autores também comprovaram por meio da histologia que antes mesmo de os 

animais terem exposição óssea, histologicamente já observava-se a 

osteonecrose (Aghaloo et al., 2011; Kang et al., 2013). 
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A teoria “de fora para dentro” baseia-se na imunodepressão local 

causada pelas medicações antirreabsortivas. Os BFs inibem a atividade dos 

osteoclastos e o turnover ósseo fica prejudicado, muitas vezes até ausente. 

Lesões em mucosas ou dentárias, como exodontias e manipulações de tecidos 

pode gerar uma inflamação ou infecção decorrentes de má higiene ou doença 

periodontal, por exemplo, que atinge a estrutura óssea, gerando a osteonecrose. 

Muitas vezes, a má higiene oral ou a doença periodontal pode ser um dos 

principais fatores desencadeantes da osteonecrose (Figura 2.3 – B) (Mawardi et 

al., 2011; Lombard et al., 2016). 

 

 

Figura 2.3 - Esquema representativo de duas teorias de patogênese de MRONJ: teoria interna e 
externa 

 

 

Fonte: Adaptado de Lombard et al. (2016) 
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A patogênese da osteonecrose é complexa e a regulação imunológica 

da homeostase óssea pode desempenhar um papel significativo, mas, em última 

análise, a morte óssea ocorre como resultado de completa ou parcial interrupção 

da entrega de oxigênio e/ou nutrientes ao osso e tecidos circundantes. Portanto, 

sabe-se que a via comum final na patogênese da osteonecrose é a interrupção 

do suprimento sanguíneo para algum segmento ósseo. A MRONJ pode ser 

resultado da alta taxa de renovação óssea dos maxilares ou porque os BFs 

exercem sua ação não apenas no osso, mas também em muitos elementos do 

tecido circundante, incluindo fibroblastos e vasos sanguíneos. Anormalidades no 

metabolismo lipídico, homeostase óssea, regulação da apoptose, coagulopatias, 

imunidade inata e estresse oxidativo também podem desempenhar um papel na 

patogênese da osteonecrose. Além disso, a epigenética pode alterar a 

predisposição para o desenvolvimento de osteonecrose. É provável que 

múltiplos mecanismos moleculares estejam em jogo simultaneamente para que 

a osteonecrose ocorra (Chang et al., 2017). 

2.2.3 Tratamentos da MRONJ 

O tratamento de MRONJ continua sendo um desafio e desde a primeira 

descrição da necrose óssea em pacientes recebendo terapia com BFs por Marx 

(2003), centenas de estudos foram publicados, com protocolos e diretrizes. No 

entanto, ainda existem muitas controvérsias em relação à classificação, gestão 

e prevenção de MRONJ (Ascani et al., 2014). Ambos os tratamentos 

conservadores e cirúrgicos têm sido propostos, dependendo do grau da doença 

clínica. O tratamento é integrado e envolve a utilização de antibióticos, irrigação 

local com solução de clorexidina, debridamento local e ressecção segmentar em 

casos de não-resposta a cirurgia ou procedimentos conservadores.  

Os pacientes apresentam respostas diferentes aos tratamentos 

conservador ou cirúrgico e a não resolução leva à progressão da infecção e 

destruição óssea e esse fato afeta significativamente a qualidade de vida (Fassio 

et al., 2017). Estratégias de tratamento para o gerenciamento de MRONJ 

combinando terapias antibióticas e anti-fúngica, sequestrectomias, pentoxifilina 



44 
 

e tocoferol (vitamina E), ozônioterapia, oxigenoterapia hiperbárica, laser de baixa 

potência (LLLT sigla do inglês low level laser therapy), plasma rico em plaquetas 

(PRP), proteínas recombinantes morfogenéticas dos ossos humanos (rhBMPs 

do inglês recombinant human bone morphogenetic proteins) dentre os mais 

variados procedimentos cirúrgicos, como os debridamentos, resseções, foram 

relatados com sucesso (Beth-Tasdogan et al., 2017). 

Wilde et al. (2011) descreveram uma técnica para tratamento cirúrgico 

da MRONJ que é caracterizada pela remoção por curetagem de todo o osso 

necrótico até a obtenção de margens seguras e tecido ósseo saudável (osso 

sangrante), além da realização de alisamento de todas as bordas cortantes ou 

irregulares para favorecer o fechamento primário da ferida operatória. Porém, 

em muitos casos não é possível realizar o fechamento primário devido à 

extensão da lesão óssea e consequente ausência de tecido gengival, sendo 

necessário lançar mão de membranas em região operada. Também pode haver 

deiscências no período de acompanhamento, o que pode trazer ainda maiores 

problemas para os pacientes, com doença progressiva e diminuição na 

qualidade de vida (Wilde et al., 2011).  

 

 

2.3   ENGENHARIA CELULAR 

 

 

2.3.1   Células-tronco da polpa dentária humana 

 

 

O dente humano e suas estruturas de suporte são fontes de linhagens de 

CTs multipotentes. Em tecidos saudáveis, as CTs progenitoras presentes na 

polpa dentária humana, normalmente encontram-se em estado quiescente, 

porém, na presença de lesões que danifiquem ou destruam odontoblastos (a 

exemplo de cáries, traumas e restaurações) fatores de crescimento são 

liberados pela membrana extracelular, recrutando e induzindo esses tipos 

celulares a migrar, proliferar e se diferenciar, com a finalidade de substituir as 

células danificadas, e consequentemente os tecidos (Iohara et al., 2004; Harada 

et al., 2008; Ferracane et al., 2010; Harumi et al., 2011).  
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As CTMs são capazes de se diferenciar em vários tipos de células, 

incluindo condrócitos, mioblastos, osteoblastos e adipócitos. Devido ao seu 

potencial para diferenciação multilinhagem, CTMs são consideradas 

contribuintes importantes na pesquisa de engenharia de tecido ósseo.  Eles têm 

a capacidade de se auto renovar e são pluripotentes capazes de se diferenciar 

em progenitores de diferentes tipos de células, como linhagens de osteoblastos, 

adipócitos, condrócitos e fibroblastos (Khosla et al., 2010; Toosi et al., 2018). 

As CTs podem ser isoladas da polpa dentária (DPSC do inglês dental pulp 

stem cells) (Gronthos et al., 2000); da polpa de dentes decíduos esfoliados 

(SHED do inglês stem cells from human exfoliated deciduous) (Miura et al., 

2003); do ligamento periodontal (PDLSC do inglês periodontal ligament stem 

cells) (Seo et al., 2004); da papila apical (SCAP do inglês stem cells from the 

apical papilla) (Sonoyama et al., 2008) e da gengiva humana (GMSC do inglês 

mesenchymal stem cells derived from human gingiva) (Zhang et al., 2009). 

Os mais variados tipos de CTs são estudados para a regeneração tecidual 

e também para o reparo do tecido ósseo. Por terem baixa imunogenicidade, são 

uma brilhante escolha para transplante no local da lesão, além de não enfrentar 

barreiras éticas, já que normalmente o provedor da hDPSCs (dente) seria 

descartado após extrações dentárias (Gronthos et al., 2000; Pierdomenico et al., 

2005; Arany et al., 2014; Jayaraman et al., 2016). Em sua forma indiferenciada, 

as CTMs podem funcionar como uma fonte de citocinas e fatores de crescimento 

(Virk; Lieberman, 2012).  

2.3.2 Cell Sheets (Membrana Celular, MC) 

O enxerto ósseo é capaz de induzir a formação de novo tecido ósseo 

pelas suas células, ou pela diferenciação das CTs in loco, além de agir como 

arcabouço (scaffolds) para neoformação óssea. Porém, em alguns casos pode 

ocorrer absorção imprevisível do enxerto em longo prazo. A cirurgia adicional do 

leito doador é um fator que pode contraindicar este tratamento. Sendo assim, a 

busca por um material que tenha características e vantagens semelhantes às do 

enxerto é alvo de vários estudos e a possibilidade de induzir a formação óssea 
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sem que o paciente seja submetido a outro procedimento cirúrgico poderia ser 

um grande avanço no tratamento destes pacientes. Nesse contexto, os estudos 

que aplicam a engenharia de cultivos do tipo "Membrana Celular" (MC, Cell 

Sheets) de CTs adultas tem se mostrado uma alternativa contemporânea 

promissora. As MCs são diferentes de uma simples suspensão de células por 

preservar o íntimo contato célula-célula e manter a organização estrutural, o que 

torna desnecessário o uso de arcabouços (scaffolds). Além disso, retém ao seu 

redor matriz extracelular endógena que contém diversos fatores de modulação 

importantes para a manutenção de seu fenótipo. Sendo assim, as MCs 

apresentam as mesmas características dos enxertos autólogos - osteogênese, 

osteoindução e osteocondução – o que as elege como alternativa à técnica 

convencional (Pedroni et al., 2018). 

As CTs são células indiferenciadas que têm a habilidade de se 

diferenciar em um ou mais tipo de célula diferenciada ou madura (unipotentes, 

multipotentes, pluripotentes e totipotentes), além de se auto renovarem. As 

onipotentes se diferenciam em apenas um tipo de célula adulta (ex.: CTs 

musculares); as multipotentes em dois ou mais tipos de celulares , podendo ser 

células do feto em desenvolvimento e CTs adultas (como as mesenquimais e 

hematopoiéticas); as pluripotentes se diferenciam em todos os tipos de células 

de um organismo adulto, exceto linhagens extra embrionárias (ex.: CTs 

embrionárias, derivadas de embriões em estágio de blastocisto) e as totipotentes 

podem se transformar em qualquer tipo de célula adulta e também nos tecidos 

extraembrionários (Denham et al., 2005). 

Um estudo recente tem demonstrado que a infusão intravenosa de 

células estromais mesenquimais multipotentes é eficaz para o tratamento de 

modelos de doença tipo MRONJ. Porém, Kaibuchi et al. (2016) desenvolveram 

uma membrana deste tipo de células marcadas com proteínas fluorescentes 

verde e investigaram o efeito do transplante em ratos com MRONJ. O grupo do 

estudo que recebeu a membrana teve melhor cicatrização da ferida em 

comparação com o grupo controle e com o grupo de recebeu células injetáveis 

(ocorrência de exposição óssea: 12,5%, 80% e 100%, respectivamente).  

Outro estudo com CTMs e seu uso em doenças ósseas demonstra que 

as CTs estão prontas para revolucionar a medicina com a capacidade de 

substituir e reparar tecidos e órgãos. Dada a sua capacidade de se diferenciar 
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em outros tipos de células, as CTMs também foram testadas no tratamento de 

várias doenças, incluindo a diabetes e a doença de Parkinson e mais 

especificamente para a regeneração óssea. Acredita-se que a secreção de uma 

ampla gama de moléculas bioativas seja o principal mecanismo pelo qual as 

CTMs alcançam seu efeito terapêutico e pode ser dividido em seis categorias 

principais: (1) imunomodulação; (2) anti-apoptose; (3) angiogênese; (4) apoio ao 

crescimento e diferenciação de células-tronco e progenitoras locais; (5) anti-

cicatrizante (anti-fibrose); e (6) quimioatração (Kong et al., 2017). 

Um dos estímulos para obtenção de MCs é a suplementação do meio de 

cultivo com VC (Wei et al., 2012), substância que apresenta efeitos positivos no 

metabolismo celular. Nossa Instituição obteve resultados promissores com MCs 

de hDPSC em análises in vitro (Pedroni et al., 2018).  

2.4 TERAPIA DA FOTOBIOMODULAÇÃO (PBMT) 

Muitos estudos in vitro e in vivo tem sido realizados para demonstrar a 

utilidade da PBMT para estimular a proliferação das células e da cicatrização de 

feridas. Segundo Anders et al. (2015) a PBMT é definida como "Uma forma de 

terapia de luz que utiliza formas não-ionizantes de fontes de luz, incluindo lasers, 

LEDs (do inglês light emission diode) e luz de banda larga, no espectro visível e 

infravermelho. Trata-se de um processo não térmico envolvendo cromóforos 

endógenos desencadeando eventos fotofísicos (isto é, lineares e não lineares) e 

fotoquímicos em várias escalas biológicas. Este processo traz resultados 

terapêuticos benéficos, incluindo alívio da dor ou inflamação, imunomodulação 

e promoção da cicatrização de feridas e regeneração de tecidos" (Anders et al., 

2015). 

Vários estudos têm demonstrado os efeitos da PBMT sobre a 

bioestimulação da nutrição de pele e mucosas no tratamento de MRONJ 

(Vescovi et al., 2007; Martins et al., 2012). O efeito da PBMT sobre a agilidade 

do processo de cicatrização, sobre o aumento da matriz inorgânica do osso e 

sobre o índice mitótico dos osteoblastos é considerável. A PBMT é relatada por 

alguns autores no tratamento da MRONJ e propõe resultados promissores 
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(Vescovi et al., 2007; Vescovi et al., 2008; Romeo et al., 2011; Martins et al., 

2012). Este tratamento promove o crescimento celular e a angiogênese da área 

afetada, sendo muito utilizada em várias áreas das ciências biológicas para 

promover a regeneração dos tecidos. Esta terapia produz analgesia, efeito 

modulador da inflamação e efeitos biomoduladores (Reddy, 2004; Silveira et al., 

2007). A luz vermelha visível e comprimentos de onda infravermelhos aumentam 

o metabolismo celular dos organismos sob condição de estresse devido à 

absorção de energia de componentes da cadeia respiratória (Lubart et al., 1997; 

Silveira et al., 2007; Hiremath et al., 2008). 

 

 

2.5   TERAPIA FOTODINÂMICA ANTIMICROBIANA (aPDT) 

 

 

aPDT é uma terapia não invasiva e uma alternativa para eliminar os 

microorganismos nas infecções orais, como periodontites, peri-implantites, entre 

outras. A aPDT se baseia na aplicação e retenção de um agente 

fotossensibilizador (FS) aplicado em tecidos alvo. Após a irradiação de luz em 

um comprimento de onda apropriado, o FS passa por uma transição do "estado 

fundamental" de baixo nível de energia para um "estado tripleto" de alta energia. 

Esse FS no estado tripleto é muito reativo e pode fazer dois tipos de reações. A 

reação tipo I é aquela onde o FS reage com biomoléculas das bactérias gerando 

superóxidos e radicais hidroxila e, a de tipo II é quando o FS reage com oxigênio 

molecular gerando oxigênio singleto altamente citotóxico. Essas espécies 

citotóxicas podem causar oxidação de constituintes celulares, como membranas 

plasmáticas e DNA, inativação do sistema de transporte de membrana, inibição 

das atividades enzimáticas da membrana plasmática, peroxidação lipídica, e 

outros, levando à morte celular (O’riordan et al., 2005; Komine, Tsujimoto, 2013; 

Cieplik et al., 2018).  

O PDT foi desenvolvido como uma terapia para várias doenças, como 

tumores, periodontite, outras lesões orais e doenças pré-malignas. Assim sendo, 

PDT é a terapia para matar células malignas, enquanto o aPDT é para matar 

microorganismos. Essa terapia recebeu muitos nomes como por exemplo: 

inativação fotodinâmica (PDI do inglês photodynamic inactivation), desinfecção 
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fotoativada (PDA do inglês photoactivatiion desinfection) ou Quimioterapia 

antimicrobiana fotodinâmica (PACT do inglês photodynamic antimicrobial 

chemotherapy) (Ceplic et al., 2018). 

Protocolos preventivos visando diminuição de risco de infecção local 

antes, durante e depois de cirurgias parecem ter alguma eficácia na prevenção 

das MRONJs (Lodi et al., 2010). Entre eles, a aPDT tem sido aplicada. A aPDT 

consiste em um processo fotoquímico a frio (não acontece o aquecimento dos 

tecidos) e afeta somente os tecidos corados pelo FS, ou seja, os tecidos mais 

superficiais, como o tecido conjuntivo. Portanto, há menor risco à integridade das 

estruturas subjacentes quando comparado às técnicas de laser térmico e 

cirúrgico (Hopper, 2000). A aPDT é um método cada vez mais estabelecido para 

o tratamento de doenças orais associadas a bactérias, tais como periodontite,

peri-implantite, MRONJ e outras infecções locais em cavidade oral (Lin et al., 

2010; Schär et al., 2013; Bassetti et al., 2014; Diniz et al., 2014; Diniz et al., 

2015). Recentemente, nosso grupo de pesquisa publicou dois estudos clínicos 

que demonstraram a eficiência do aPDT tanto na prevenção (Tartaroti et al., 

2020) quanto no tratamento da osteorradionecrose (Pedroni et al., 2020). 



 



51 

3 PROPOSIÇÃO 

Geral: 

Investigar o efeito da aplicação de membranas celulares (MCs, do inglês 

Cell Sheets) de CTs da polpa dentária humana (hDPSCs do inglês human dental 

pulp stem cells), associadas ou não às terapias de PBMT e/ou aPDT, na 

regeneração de lesões ósseas causadas pelo uso de zolendronato (ZLN) em 

cavidade oral de ratos 

Específicas: 

1- Avaliar quantitativamente a formação de tecido ósseo mineralizado

nas lesões em estudo por microtomografia computadorizada

(MicroCT).

2- Avaliar qualitativamente em cortes histológicos o tecido dentro das

lesões de MRONJ.
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4   MATERIAL E MÉTODOS 

Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos (CEP) sob número CAAE 66555117.6.0000.0075 (Anexo A), bem 

como ao Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo sob o número 001/2017 (Anexo B). 

O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foi devidamente 

preenchido e assinado pelos pacientes que realizaram a doação dos terceiros 

molares e isso permitiu a utilização de seu material biológico para pesquisa. Os 

animais utilizados nesse estudo foram aclimatados e mantidos no biotério do 

Laboratório de Biologia Oral do Departamento de Biomateriais e Biologia Oral da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. A metodologia do 

trabalho foi realizada em duas partes consecutivas, a saber: (1) estudo in vitro: 

obtenção das MCs; (2) estudo in vivo. O Cálculo Amostral e Poder do Teste 

foram aplicados para delimitar o número de animais necessários para este 

modelo experimental e os detalhes estatísticos estão descritos na sessão 4.4.1 

Delimitação da amostra. 

Estudo Piloto 

4.1 ESTUDO PILOTO 

No momento do depósito da Tese em outubro deste ano, o Estudo 

Piloto já estava aceito para publicação na Journal of Biodentistry and 

Biomaterials. 
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4.1.1   Indução da MRONJ 

 

 Durante o processo de desenvolvimento do estudo foram obtidos 

resultados do Estudo Piloto, realizado previamente ao início da etapa com os 

animais deste trabalho (Miniello et al., 2020). Foram induzidas lesões de MRONJ 

em 3 ratos Wistar de 45 dias de idade para poder determinar o melhor momento 

para instituir os tratamentos dessas lesões. Os ratos receberam por via 

intraperitoneal, 0,06 mg/kg ZLN (Zometa®, Novartis Pharma, Basel, Switzerland) 

uma vez por semana, sendo a primeira injeção no primeiro dia do estudo e as 

demais até a eutanásia dos animais. Seguindo a orientação da randomização, a 

aluna de iniciação científica (IC) preparou as injeções que foram passadas à 

pesquisadora (a bolsista) que realizou as aplicações de forma cega (Figura 4.5). 

Após 21 dias de tratamento com o ZLN, as lesões de MRONJ foram induzidas 

por meio de exodontia dos segundos molares superiores dos animais (Miniello 

et al., 2020). 

 

 

Figura 4.1 – Fotografia ilustrando os procedimentos para o cálculo de doses e do posicionamento 
dos animais. (A). Pesagem para cálculo da dose a ser administrada. (B). 
Administração intraperitoneal de ZLN 

 

 

Fonte: Miniello et al. (2020) 
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4.1.2 Procedimentos Cirúrgicos 

Os animais foram submetidos à anestesia geral pela via intramuscular com 

cloridrato de xilazina 0,85 ml/Kg (Anasedan, Ceva Santé Animale, Brasil) e 

cloridrato de ketamina 0,85 ml/Kg (Quetamina, Vetnil, Brasil); na proporção de 1:1. 

O efeito anestésico foi constatado pela falta de reflexo para o pinçamento do dedo 

do pé. Em todos os animais a mesma sequência operatória foi seguida: após a 

pesagem, os animais foram submetidos à anestesia geral por via intraperitoneal. 

Em seguida, os animais foram posicionados com abridores de boca 

confeccionados com fio ortodôntico, seguindo-se à antissepsia do sitio cirúrgico 

com digluconato de clorexidina 0,12% (Figura 4.2). Foi realizada exodontia do 

segundo molar superior esquerdo ou direito de forma randômica em todos os 

animais, por via alveolar com mínimo trauma com a cureta perio 0-00. Todas as 

exodontias foram realizadas pelo mesmo pesquisador (a bolsista). 

Figura 4.2 – Fotografias ilustrando o posicionamento dos animais para os procedimentos 
cirúrgicos. (A). Posicionamento do animal em uma mesa cirúrgica feita para este 
modelo experimental. (B). Vista da cavidade oral com microscópio posicionado 

Fonte: Miniello et al. (2020) 
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Todas as cirurgias foram realizadas com os mesmos materiais e técnicas, 

tiveram duração similar e todas as medidas de biossegurança foram realizadas 

segundo as recomendações, instrumentais e campos cirúrgicos esterilizados. 

Foram incluídos no estudo os animais nos quais se conseguiram realizar a 

exodontia completa do segundo molar e dentro do tempo estipulado (20 minutos) 

(Miniello et al., 2020). Os animais que apresentaram fratura de alguma raiz dentária 

durante o procedimento cirúrgico ou cuja cirurgia excedeu o tempo limite foram 

excluídos da amostra final (Figura 4.3). Os procedimentos foram realizados no 

laboratório de Pesquisas Básicas do Departamento de Dentística com o auxílio de 

um microscópio cirúrgico (MC-M22/ DFV-projeto Edital Universal do CNPq 2010-# 

482141/2012-3). 

 

 

Figura 4.3 – Diagramas e fotografias ilustrativas das exodontias dos segundos molares da maxila. 
(A). Manobra de diérese. (B). Manobra de exérese. (C). Alvéolo sem dente 

  

 

Fonte: O autor 

 

 

Os cuidados pós-operatórios consistiram em aplicação de Tramadol (50 

mg/ml; Tramadon®; Cristália, SP, Brazil) para fins analgésicos e fornecer ração 

triturada aos animais por período de 7 dias pós exodontias, além de acompanhar 

o desenvolvimento das lesões e o comportamento dos animais (Miniello et al., 
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2020). Não utilizamos antibióticos por considera-los um tipo de tratamento para a 

MRONJ e poderíamos ter um viés na interpretação dos resultados. 

4.1.3 Avaliação Clínica das Lesões 

O diagnóstico clínico das lesões de MRONJ do Estudo Piloto foi baseado 

na observação de descontinuidade da mucosa com presença de osso exposto. 

As classificações clínicas foram estipuladas de acordo com Ruggiero et al. 

(2014), a saber:  

0: Sinais e sintomas brandos com pequena quantidade de osso necrótico; 

1: Osso necrótico exposto, porém com ausência de infecção;  

2: Osso necrótico exposto com presença de infecção;  

3: Osso necrótico exposto, infecção e fístula extraoral.  

Foi observado que já era possível verificar alterações clinicas em região 

da exodontia 7 dias após o procedimento com classificação de estágio 0. Com 

14 dias, as lesões já evoluíram para estágio 1 e continuavam com as mesmas 

características clinicas em 28 dias (Miniello et al., 2020) (Figura 4.4).  

Figura 4.4 - Imagens representativas dos aspectos clínicos das lesões de MRONJ obtidas no 
Estudo Piloto. (A). Alvéolo após 7 dias de extração. (B). Alvéolo 14 após a extração. 
(C). Alvéolo 28 dias após a extração 

Fonte: Miniello et al. (2020) 
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4.1.4   Preparo das Amostras 

 

 

Um animal foi eutanasiado em cada um dos tempos experimentais, a 

saber: 7, 14 e 28 dias após a indução de MRONJ. A eutanásia foi realizada por 

overdose anestésica seguida de guilhotina. A maxila foi imediatamente removida 

com tesoura cirúrgica, dissecando-se cuidadosamente para não manipular a 

região do defeito ósseo (Miniello et al., 2020) (Figura 4.5). 

 

 

Figura 4.5 - Fotografia da maxila dissecada. (A). Fotografia maxilar dissecada. (B). Fotografia 
hemimaxila dissecada 

 

 
Fonte: Miniello et al. (2020) 

 
 
 

Posteriormente, as peças foram fixadas em solução fixadora de 

formaldeído a 10% (preparada a partir de paraformaldeído) por 24 horas a 4 ℃ 

durante a noite. As amostras anatômicas foram descalcificadas em ácido 

etilenodiamina tetraacético (EDTA) a 20% por aproximadamente 90 dias ou até 

que as peças estivessem completamente descalcificadas para inclusão em 

parafina e posterior obtenção de cortes histológicos que foram corados com 

Hematoxilina e Eosina (H&E) (Miniello et al., 2020).  
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4.1.5 Avaliação Histológica das Lesões 

Análise de cortes histológicos revelou em 7 dias após as exodontias, 

alteração da camada basal do epitélio, presença de intenso infiltrado inflamatório 

em 7 e 14 dias e infiltrado inflamatório mais proeminente em 28 dias. Foi 

observado osso necrótico dentro da lesão no animal de 14 dias (Figura 4.6), 

enquanto que no de 28 dias já havia acometimento inflamatório da região sinusal 

(Miniello et al., 2020).  
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Figura 4.6 – Fotomicrografias de cortes das amostras de 7, 14 e 28 dias após a extração dentária. 
A necrose óssea é observada em todos os períodos do estudo. Aos 7 dias as 
alterações histológicas são leves, enquanto aos 28 dias a inflamação é mais intensa, 
incluindo a presença de sinusites (H&E aumentos originais 100X, 200x e 400x). 

 
Fonte: Miniello et al. (2020) 
 

 

De acordo com os dados do Estudo Piloto concluiu-se que o melhor 

momento para instituir os tratamentos experimentais propostos das lesões de 

MRONJ foi 14 dias após a exodontia do segundo molar superior (Miniello et al., 

2020). Sendo assim, o esquema estabelecido para a nossa metodologia está 

descrito na Figura 4.11.  
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Parte 1: Estudo in vitro 

4.2 ISOLAMENTO E CULTIVO CELULAR 

Foram utilizadas hDPSCs previamente obtidas e caracterizadas, 

criopreservadas no Banco de Células da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo no Laboratório de Pesquisas Básicas do 

Departamento de Dentística.  

As células foram descongeladas em banho de água e então cultivadas em 

meio de cultura clonogênico (Mclono) composto por: α-MEM (do inglês α- 

minimal essential medium) (GIBCO/Life Technologies, Grand Island, NY, EUA) 

suplementado com concentrações finais de 15% de soro fetal bovino (MSC-FBS, 

Gibco), 100 U/ml de solução de antibióticos (penicilina + estreptomicina; Pen 

Strep, Gibco), 2 mM de L-glutamina (Gibco) e 0,1 mM de solução de ácido 

ascórbico (Sigma-Aldrich Corporation, St. Louis, MO, EUA). As células foram 

então incubadas a 37 °C numa atmosfera úmida contendo 95 % de ar e 5 % de 

dióxido de carbono (CO2) e expandidas até no máximo 4 passagens (P4). 

A monitorização do crescimento celular foi realizada diariamente em 

microscópio invertido de fase e o meio de cultivo trocado a cada 2 ou 3 dias, de 

acordo com o metabolismo celular (Figura 4.7). Os subcultivos foram feitos 

quando as células atingiram a subconfluência (aproximadamente 70-80 % do 

fundo da placa ocupado por células). As células foram destacadas com enzima 

proteolítica, solução de tripsina a 0,25 % (LGC Biotecnologia, Cotia, SP, Brasil), 

transferidas para um tubo de ensaio e centrifugadas. As células foram 

ressuspensas e replaqueadas em novos frascos, criando novas passagens da 

cultura. Foram utilizadas alíquotas de células de primeira a terceira passagens 

(P1 a P3).  
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Figura 4.7 – Fotomicrografia de fase das CTs cultivadas 
 

 

Fonte: O autor 

 

 

Todos os procedimentos de cultivo celular foram realizados em capela de 

fluxo laminar, seguindo os protocolos de esterilidade dos materiais e soluções 

(normas de segurança NBR/IEC 601.2.22 e IEC 60825-1/2001-8). 

 

 

4.3   CELL SHEET (MEMBRANA CELULAR, MC)  

 

 

4.3.1   Obtenção das Cell Sheets 

 

 

As hDPSCs de uma mesma passagem (≤ P3) foram plaqueadas em 

placas de 6 poços de 35 mm cada (5x104 células por poço). As células foram 

cultivadas em meio clonogênico e incubadas em estufa à 37 °C em atmosfera 

úmida contendo 5% de CO2. Vinte e quatro horas após o plaqueamento foi 

acrescida uma solução de ácido ascórbico (vitamina C; VC) ao meio, de forma a 

gerar uma concentração final de 20 µg/ml. As células foram mantidas nos poços, 

sem subcultivos, por 10 dias, ou até que as MCs se soltassem da placa 

espontaneamente (Figura 4.8). Todo o meio de cultura dos poços foi trocado por 

meio clonogênico fresco acrescido de 20 µg/ml de VC a cada 2 dias (Pedroni, et 

al., 2018).  
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Figura 4.8 – Fotografia da membrana celular (Cell Sheet) de hDPSC induzida por Vitamina C 

Fonte: O autor 

As membranas obtidas foram utilizadas nos modelos experimentais em 

animais nos grupos de MC associadas ou não à PBMT e à aPDT. 

Parte 2: Estudo in vivo 

4.4 MODELO EXPERIMENTAL IN VIVO 

Sessenta ratos Wistar (Rattus norvegicus albinus) machos, de 45 dias de 

idade, 160-222 g de peso, provenientes do Biotério Central do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB – USP) foram 

selecionados para o estudo e mantidos em gaiolas de polipropileno ventiladas, 

forradas com maravalha de madeira esterilizada, com ciclos de 12 horas claro e 

12 horas escuro, com alimentação baseada no suplemento alimentar (Special 

Diet RC) ração moída de 12 a 30g e água ad libitum (Figura 4.9). 
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Figura 4.9 – Fotografia dos animais condicionados no biotério 

 

 

Fonte: O autor 

 

 

4.4.1   Delimitação da amostra 

 

 

Dados prévios, obtidos em experimentos similares do grupo de pesquisa, 

foram utilizados na aplicação do teste estatístico para o Cálculo Amostral e Poder 

do Teste. Foram utilizados médias e desvio padrão que foram submetidas ao 

Teste-t no programa G*Power 3.0.10 e chegou-se a um n de 6 animais por tempo 

para cada grupo experimental (Figura 4.10). 
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Figura 4.10 - Ilustração da curva de Gauss obtida com a aplicação do teste para o Cálculo 
Amostral (Software G*Power 3.0.10) 

Fonte: O autor 

4.5 GRUPOS EXPERIMENTAIS 

Todos os animais, exceto os do grupo controle positivo (CP), foram 

submetidos ao tratamento com zoledronato (ZLN) para desenvolverem MRONJ. 

Os grupos experimentais foram os que se seguem: 

 Controle positivo (CP): Controle positivo: animais normoreativos, ou

seja, sem utilização de ZLN;

Os demais grupos foram de animais exibindo as lesões de MRONJ que 

foram submetidos ao tratamento clínico e cirúrgico convencional 

(debridamento ósseo) seguido de um dos seguintes tratamentos: 

 Controle negativo (CN): sem tratamento adicional;

 MC: aplicação de MC;

 MC+PBMT: aplicação de MC seguida de PBMT.

 aPDT+MC: aPDT seguida de aplicação de MC.



66 
 

Foram 12 animais em cada grupo, ou seja, 60 animais no total. Destes, 6 

por grupo foram eutanasiados em 7 dias após o tratamento das lesões, e os 

outros 6 em 28 dias. Os animais foram pesados para calcular a dose adequada, 

em relação à sedação, anestesia e analgesia. Os experimentos foram 

conduzidos seguindo as recomendações éticas do Guide for Care and Use of 

Laboratory for animals (National Research Council, 1996). A figura 4.11 

apresenta um diagrama exibindo um esquema da cronologia de aplicação do 

ZLN e da realização dos tratamentos experimentais.  

 
 
Figura 4.11 – Diagrama exibindo esquema da cronologia de aplicação do ZLN e da realização 

dos tratamentos experimentais 
 

 

Fonte: O autor 

 

 

 

4.6   INDUÇÃO DA MRONJ  

 

 

Os grupos CN, MC, MC+PBMT e aPDT+MC receberam aplicações de ZLN 

semanalmente por 21 dias e o CP foi submetido às mesmas condições ambientais, 

porém recebendo aplicações com fisiológico a 0,9% de acordo com a mesma 
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posologia estabelecida no Estudo Piloto. De acordo com nosso Estudo Piloto, 

optamos por realizar os tratamentos de acordo com os grupos experimentais em 

14 dias após a exodontia (Miniello et al., 2020). Todas as exodontias foram 

realizadas pelo mesmo pesquisador (a bolsista) que não sabia se o animal recebeu 

BFs ou solução salina. 

4.7 TRATAMENTOS DAS LESÕES 

4.7.1 Debridamento ósseo 

Após a indução da MRONJ, os animais de todos os grupos 

experimentais, exceto os do grupo CP, foram submetidos ao mesmo protocolo 

cirúrgico. As cirurgias de debridamento ósseo foram efetuadas sob anestesia geral 

seguindo o mesmo protocolo citado anteriormente e padronizado pelo Estudo 

Piloto (Miniello et al., 2020). Durante o procedimento cirúrgico propriamente dito, 

foi realizada a incisão sobre o rebordo da região afetada, descolamento 

mucoperiostal e remoção de todo tecido necrótico. O tecido ósseo foi curetado com 

um escavador de dentina nº 5 até atingir osso sangrante e foi realizada a irrigação 

do leito cirúrgico com soro fisiológico a 0,9%. Os animais do CP foram submetidos 

às mesmas condições ambientais dos animais dos demais grupos, porém sem a 

realização de cirurgia de debridamento ósseo. Os animais do grupo CN após a 

cirurgia de debridamento receberam sutura com vicryl 6-0 (Ethicon®, agulha ¼, 

8,0mm), enquanto os demais receberam os tratamentos adicionais de acordo com 

o grupo experimental e posteriormente, a sutura (Figura 4.12).
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Figura 4.12 – Fotografias ilustrativas dos procedimentos de debridamento ósseo, colocação da 
Cell Sheet e sutura. (A). Debridamento ósseo 14 dias após extração dentária. (B). 
Colocação da Cell Sheet após o debridamento. (C). Sutura do alvéolo (seta) 

 

 

Fonte: O autor 

 

 

4.7.2   Membrana Celular (Cell Sheet)  

 

 

Os animais do grupo MC receberam a MC no leito cirúrgico logo após o 

procedimento de debridamento ósseo. As MCs foram retiradas da estufa e levadas 

para a sala cirúrgica ao lado do Laboratório apenas neste momento. A colocação 

da MC no alvéolo foi realizada com a espátula de inserção nº 1 e acomodada na 

cavidade com o mínimo de manipulação. Em seguida, realizou-se a sutura com 

vicryl 6-0 (Ethicon®). 

 

 

4.7.3   Terapia de Fotobiomodulação (PBMT) 

 

 

 Os animais do grupo MC+PBMT receberam a MC no leito cirúrgico logo 

após o procedimento de debridamento ósseo e em seguida realizou-se a sutura 

com vicryl 6-0 (Ethicon®) e a PBMT (Figura 4.14). Foi utilizado um equipamento 

laser de diodo de fosfeto de índio-gálio-alumínio (InGaAlP) (DMC, São Carlos, 

SP, Brasil), em baixa intensidade e modo de operação contínuo, pontual e em 

contato, com os parâmetros utilizados por Martins et al. (2012) apresentados na 

Tabela 4.1: 
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Tabela 4.1- Parâmetros da PBMT 

Grupo 
Experimental 

Comprimento 

de onda 

(nm) 

Potência 

(mW) 

Área 

do 

feixe 

(cm²) 

Densidade 

 de 

 Potência 

(W/cm²) 

Tempo 

(s) 

Densidade 

 de 

energia 

(J/cm²) 

Energia 

por 

ponto 

(J) 

MC+PBMT 660 40 0,028 1,43 6 8,6 0,24 

Fonte: O autor 

As irradiações foram feitas de forma pontual (2 pontos/lesão) e em contato 

com a mucosa do alvéolo: 1 por vestibular e 1 por palatino (Figura 4.13). A 

primeira irradiação foi realizada imediatamente após a sutura e depois em 48 e 

96 horas. Para as irradiações realizadas em 48 e 96 horas os animais foram 

sedados levemente com a inalação de isoflurano (Isoforine®, Cristália, Itapira, 

SP, Brasil) até que perdessem os sentidos por segundos, apenas para as 

aplicações pontuais.  

Figura 4.13- Fotografias ilustrativas dos procedimentos de PBMT. (A). Alvéolo recém suturado. 
(B). Fotobiomodulação por palatina. (C). Fotobiomodulação por vestibular 

Fonte: O autor 
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A potência do equipamento foi aferida antes e após todas as sessões de 

irradiação, com auxílio de medidor de potência (Laser Check, MM Optics LTDA, 

São Carlos, SP, Brasil). O valor da emissão foi programado para o parâmetro do 

estudo através desse medidor, e não pelo valor no painel de controle do 

equipamento. Todos os procedimentos com o laser foram realizados seguindo 

todas as normas de segurança NBR/IEC 601.2.22 e IEC 60825-1/2001-8. 

 

 

4.7.4   Terapia fotodinâmica antibacteriana (aPDT) 

 

 

Os animais do grupo aPDT+MC primeiramente foram submetidos ao 

procedimento de debridamento ósseo e em seguida a aPDT. Para a aPDT foi 

utilizado um equipamento laser de diodo de fosfeto de índio-gálio-alumínio 

(InGaAlP) (DMC, São Carlos, SP, Brasil) posteriormente à colocação do 

fotossensibilizador solução de azul de metileno a 0,01% (Chimiolux®, DMC, São 

Carlos, Brasil). O tempo de pré-irradiação foi de 4 minutos em contato com a 

área a ser tratada e então a irradiação foi aplicada de modo contínuo, pontual e 

em contato (Figura 4.14), com os parâmetros utilizados por Minamisako et al. 

(2016), detalhados na tabela 4.2. Após a aPDT, os animais receberam a MC no 

leito cirúrgico e em seguida realizou-se a sutura com vicryl 6-0 (Ethicon®). 

 

 

Figura 4.14 – Fotografias ilustrativas do tratamento com aPDT. (A). Aplicação da solução de azul 
de metileno a 0,01% por 4 minutos. (B). Irradiação foi aplicada de modo contínuo, 
pontual e em contato pela vestibular. (C). Irradiação pela palatina 

 

 

Fonte: O autor 
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Tabela 4.2 - Parâmetros da irradiação da aPDT 

Grupo 
Experimental 

Comprimento 

de onda 

(nm) 

Potência 

(mW) 

Área do 

feixe 

(cm²) 

Densidade 

de 

Potência 

(W/cm²) 

Tempo 

(s) 

Densidade 

de 

energia 

(J/cm²) 

Energia 

por ponto 

(J) 

aPDT+MC 660 100 0,028 3,57 40 142,8 4 

Fonte: O autor 

4.8 COLETA DAS AMOSTRAS 

Para avaliar a formação de tecido mineraluzado no interior das lesões de 

MRONJ as amostras foram coletadas e processadas de forma semelhante às 

descritas no Estudo Piloto para a realização das análises microtomográficas 

(Miniello et al., 2020).  

4.9 ANÁLISES DAS AMOSTRAS  

Todos os resultados foram utilizados para a construção de um banco de 

dados em planilhas de Excel e foram posteriormente submetidos a programa de 

análise estatística pelo software GraphPad Prism 7.04. Para os dados numéricos 

(MicroCTs) foi aplicado um teste para determinar se apresentam distribuição 

normal ou não (Lilliefors). Os dados paramétricos foram submetidos à análise de 

variância ANOVA dois critérios complementada pelo teste de Tukey. Os dados 

não paramétricos foram submetidois ao teste de Kruskal-Wallis complementado 

pelo teste de Dunn. Para ambos tratamentos o nível de significância adotado foi 

o de 5 % (p ≤ 0,05).
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4.9.1   Análise histomorfométrica de Microtomografia Computadorizada 

(MicroCT) de alta resolução 

 

 

 O método do MicroCT é capaz de fornecer informações adicionais sobre 

a variação na radiopacidade dos tecidos duros, além de ser um método não 

invasivo que possibilita análises tridimensionais (3D) de densidade e volume 

tecidual. As maxilas dissecadas e mantidas em solução tampão, foram levadas 

para o micro tomógrafo de alta resolução (SkyScan 1176; Bruker MicroCT, 

Kontich, Bélgica) localizado no Laboratório de Microtomografia do Instituto de 

Biologia da USP – São Paulo (Figura 4.15). A captação e digitalização seguiu os 

parâmetros descritos na tabela 4.3 (Romão et al., 2015). 

 

 

Figura 4.15 – Fotografia das peças posicionadas para a MicroCT. (A). Posicionamento em 
sequência das amostras. (B) Contenção com parafilm. (C). Imagem captada 

 

 

Fonte: O autor 
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Tabela 4.3 - Parâmetros do escaneamento para MicroCT 

Parâmetros SKY SCAN 1176 

Filtro- AL 0,2 

Resolução 9 μm 

Voltagem 40 KV 

Amperagem 500 μA 

Ângulo de rotação 360° 

Passo da rotação 0,3° 

Quadros 3 

Fonte: Romão et al. (2015) 

Após a digitalização, as imagens foram reconstruídas e o eixo 

estabelecido pelo software DataViwer® (SkyScan, Bruker MicroCT, Reino Unido) 

assim como o volume de interesse (VOI). Posteriormente, os dados foram 

avaliados em software CTAnalyser® (SkyScan, Antuérpia, Bélgica) para análise 

de microestrutura de trabéculas a partir da região de interesse (ROI) nas 

imagens binárias (Figura 4.16).  

Figura 4.16 – Fotografias das telas do computador na sequência de análise das MicroCTs. (A). 
Escaneamento e digitalização da imagem. (B). Imagens reconstruídas e o eixo 
estabelecido pelo software DataViewer (C-E). Limites definidos do VOI e do ROI 
a ser analisado no CTAnalyser® 

Fonte: O autor 

Para cada alvéolo onde foi mensurado o volume de tecido ósseo formado, 

a ROI foi a área do alvéolo do dente extraído delimitada pela raiz distal do 

primeiro molar superior e a mesial do terceiro molar, no plano sagital (Figura 

4.17) (Hikita et al., 2009; Kaibuchi et al., 2016). O limiar máximo na escala de 
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cinza foi de 99, enquanto que o mínimo foi de 58, definido quanto à densidade 

trabecular, com base em radiografias não-binárias de cada amostra (Figura 4.17 

- A). Com este limiar estabelecido, o programa CTAnalyser® (SkyScan, Bruker 

MicroCT, Reino Unido) analisou os dados quantitativos morfométricos ósseos: 

volume ósseo (VO) (mm3), número de trabéculas (Tb.N) (1/mm), espessura de 

trabéculas (Tb.Th) (mm) e separação de trabéculas (Tb.Sp) (mm). A formação 

óssea relativa utilizando a razão entre o VO e o volume total de tecido (VT) (mm) 

(VO/TV) também foi realizada e gerou um documento .txt (extensão de arquivo) 

(Figura 4.17 – B/C). Esses dados também foram usados para construir imagens 

3D por meio do software CTVox® (SkyScan, Antuérpia, Bélgica) (Figura 4.18). 

 

 

Figura 4.17 – Fotografia das telas do computador na sequencia de análise do ROI. A. Seleção 
da escala de cinza 99-58. B. Análise propriamente dita. C. Documento .txt 
oferecido com os dados analisados 

 

 

Fonte: O autor 
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Figura 4.18 – Fotografia 3D da MicroCT. (A). Plano Sagital. (B). Limites do ROI a ser analisado 

Fonte: O autor 

4.9.2 Processamento das amostras para análises histológicas 

As mesmas peças anatômicas que foram analisadas em MicroCT (tempos 

experimentais de 7 e 28 dias) foram lavadas com tampão cacodilato de sódio 

(0,05M, pH 7,2) e então foi iniciado o processo de descalcificação em EDTA a 

4,13 % por aproximadamente 60 dias - ou até que a descalcificação seja 

suficiente para permitir o corte das secções. Os espécimes foram desidratados 

em concentrações crescentes de etanol, diafanizados em xilol, infiltrados e 

posteriormente incluídos em parafina para posterior microtomia e 

processamento ideal a cada análise proposta (Miniello et al., 2020). 

4.9.2.1 Análise histomorfológica por coloração de Hematoxilina-Eosina 

(HE) e histoquímica por coloração de Tricrômico de Masson 

As maxilas contendo a lesão foram hemiseccionadas e cada parte foi 

emblocada separadamente para permitir a obtenção de cortes histológicos (4 

µm) até alcançar a parte central da lesão seja avaliada. Foram feitos 2 cortes 

seriados, sendo o primeiro processado para coloração de H&E e o segundo para 

Tricrômico de Masson. Os cortes foram processados para coloração de H&E e 

analisados qualitativamente por microscopia de luz, sendo observados aspectos 
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das regiões de bordas e central dos alvéolos dentários. Foram observados o 

tecido ósseo na base das lesões, o tecido epitelial que recobria as lesões e o 

tecido no interior das lesões. 
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5 RESULTADOS 

5.1  ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA- MICROTOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA (MICROCT) DE ALTA RESOLUÇÃO 

A análise entre os grupos indicou que aos 7 dias o VO foi similar em todos 

os grupos experimentais. Aos 28 dias o VO do grupo MC foi significativamente 

maior quando comparado aos dos outros grupos, a saber: comparado ao CP (p 

= 0,0252) e ao MC+PBMT (p = 0,0218).  Os demais grupos em 28 dias não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas quando comparados 

entre si (p > 0,05) (Gráfico 5.1). Todos os grupos apresentaram Tb.N (Gráfico 

5.2), Tb.Th (Gráfico 5.3), Tb.Sp (Gráfico 5.4) e o VO/VT (Gráfico 5.5) similar em 

ambos os tempos experimentais.   

Gráfico 5.1 - Representação gráfica dos resultados de volume ósseo (VO) (mm3). Barras indicam 
erro padrão da média (SEM). * indica diferença significativa com os dados de VO 
dos demais grupos marcados com & no tempo de 28 dias & dados semelhantes 
entre si 

Fonte: O autor 
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Gráfico 5.2 - Representação gráfica dos resultados de número de trabéculas (Tb.N) (1/mm). 
Barras indicam erro padrão da média (SEM) 

 

 

Fonte: O autor 

 

 

Gráfico 5.3 - Representação gráfica dos resultados de espessura de trabéculas (Tb.Th) (mm). 
Barras indicam erro padrão da média (SEM) 

 
 

 
 

Fonte: O autor 
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Gráfico 5.4 - Representação gráfica dos resultados de distância entre as trabéculas (Tb.Sp) 
(mm). Barras indicam erro padrão da média (SEM) 

Fonte: O autor 

Gráfico 5.5 - Representação gráfica das médias das porcentagens (%) de volume ósseo relativo 
(VO/VT) (mm). Barras indicam erro padrão da média (SEM). A. Representação 
gráfica dos dados gerais. B. Representação gráfica com demonstração pontual dos 
dados 

Fonte: O autor 
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5.2  ANÁLISE HISTOMORFOLÓGICA 

 

 

5.2.1- Grupo 1-  Controle Positivo 

 

 

Os espécimes do grupo controle positivo, onde as lesões de MRONJ 

receberam apenas o tratamento cirúrgico (debridamento), exibiam em 7 dias 

tecido conjuntivo denso com escasso infiltrado inflamatório mononuclear (Figs.  

5.1A,B). As lesões se encontravam recobertas parcialmente por epitélio 

pavimentoso estratificado e corrugado, envolvendo fragmentos de osso 

necrótico (Figs. 5.1A,B). Na base das lesões eram encontradas algumas 

trabéculas de tecido ósseo neoformado acima da cortical óssea e que 

preenchiam parcialmente a área da lesão (Fig. 5.1C). Essas trabéculas eram 

bastante similares àquelas encontradas nos espécimes de controle negativo aos 

7 dias (Fig. 5.1D). Aos 28 dias, o epitélio que recobria as lesões de MRONJ ainda 

se apresentava proliferado. As lesões exibiam tecido conjuntivo aparentemente 

mais denso que em 7 dias, e com infiltrado inflamatório escasso (Figs. 5.1.E, F). 

Fragmentos de osso necrótico não eram mais facilmente observados de permeio 

ao tecido conjuntivo. A base das lesões se apresentavam mais delgadas, 

compostas por osso com trabéculas próximas e largas. Esse osso neoformado 

se projetava também abaixo da cortical óssea da maxila (Figs. 5.1G,H). Ao redor 

de algumas das trabéculas era possível encontrar células de recobrimento ósseo 

e entre as trabéculas existiam algumas células gigantes multinucleadas (Figs. 

5.1G,H). 
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Figura 5.1 - Fotomicrografias ilustrativas dos espécimes do grupo 1 - Controle Positivo (CP). (A-D: 7 dias); (E-H:28 dias). (A,B). Tecido conjuntivo denso 
com escasso infiltrado inflamatório mononuclear envolvendo fragmentos de osso necrótico (seta, A) e epitélio proliferado (H&E; aumento 
original 40X e 100X, respectivamente). (C). Trabéculas de tecido ósseo neoformado acima da cortical óssea (Tricrômico de Masson; aumento 
original 40X). (D). Trabéculas escassas de tecido ósseo neoformado abaixo do osso cortical (Tricrômico de Masson; aumento original 100X). 
(E,F). Tecido conjuntivo aparentemente mais denso que em 7 dias, e com infiltrado inflamatório escasso. Elementos estranhos compatíveis 
com fragmentos de ração tanto no tecido conjuntivo quanto no epitélio são observados (H&E; aumento original 40X e 100X, respectivamente). 
(G,H). Células de recobrimento ósseo ao redor de algumas das trabéculas e células gigantes multinucleadas (H&E; aumento original 40X e 
100X, respectivamente) 

Fonte: O autor 
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5.2.2- Grupo 2- Controle Negativo 

Os espécimes do grupo controle negativo, onde as lesões de MRONJ não 

receberam nenhum tratamento, exibiam em 7 dias um tecido conjuntivo infiltrado 

por células inflamatórias, algumas vezes formando coleções de 

polimorfonucleares neutrófilos (microabscessos) e fragmentos dispersos de osso 

necrótico, muitas vezes envoltos por células gigantes multinucleadas (Figs. 5.2A, 

B). As lesões estavam parcialmente recobertas por epitélio pavimentoso 

estratificado, exibindo projeções profundas e edema intercelular, especialmente 

na camada basal (Figs. 5.2A,B). Na base das lesões eram encontradas algumas 

trabéculas escassas de tecido ósseo neoformado acima do osso cortical, dentro 

da área da lesão de MRONJ (Fig. 5.2 C).  Osteoblastos e células de revestimento 

ósseo (CRO) não eram observadas na periferia das trabéculas que delimitavam 

tecido conjuntivo infiltrado por células inflamatórias (Fig. 5.2D). Aos 28 dias, o 

epitélio que recobria parcialmente as lesões de MRONJ ainda se apresentava 

proliferado e com edema intercelular nas suas camadas mais basais. As lesões 

exibiam tecido conjuntivo aparentemente mais denso que em 7 dias, porém 

ainda com infiltrado inflamatório e áreas de hemorragia (Figs.5.2E, F). 

Fragmentos de osso necrótico e células gigantes multinucleadas ainda eram 

observados de permeio ao tecido conjuntivo (Fig. 5.2F). A base da lesão ainda 

apresentava osso neoformado imaturo escasso e quiescente (Figs. 5.2G,H). 

Entre as trabéculas era possível encontrar células gigantes multinucleadas (Fig. 

5.2H). 
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Figura 5.2 - Fotomicrografias ilustrativas dos espécimes do grupo 2 - Controle Negativo (CN). (A-D: 7 dias) (E-H: 28 dias). (A, B). Tecido conjuntivo infiltrado 
por células inflamatórias, coleções de polimorfonucleares neutrófilos (microabscessos) e fragmentos dispersos de osso necrótico (setas) (H&E; 
Tricrômico de Masson, respectivamente; aumento original 100X). (C,D). Trabéculas escassas de tecido ósseo neoformado acima do osso cortical 
(Tricrômico de Masson; aumento original 40X, Tricrômico de Masson; aumento original 100X, respectivamente). (E). Epitélio proliferado e edema 
intercelular nas camadas mais basais (H&E; aumento original 40X). (F). Fragmentos de osso necrótico e células gigantes multinucleadas (H&E; 
aumento original 100X). (G,H). Osso neoformado imaturo escasso e quiescente e células gigantes multinucleadas (Tricrômico de Masson; aumento 
original 40X e 100X, respectivamente) 

Fonte: O autor 
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5.2.3 Grupo 3- Membrana Celular 

Os espécimes do grupo de Membrana Celular (MC), onde as lesões de MRONJ 

receberam após o debridamento a MC, exibiam em 7 dias tecido conjuntivo 

frouxo bastante reativo, com infiltrado inflamatório mono e polimorfonuclear, 

principalmente ao redor de fragmentos de osso necrótico (Fig. 5.3A). Esses 

fragmentos encontravam-se em diferentes regiões da lesão, muito deles de 

permeio ao tecido epitelial (Fig. 3A). As lesões se encontravam recobertas 

parcialmente por epitélio pavimentoso estratificado, envolvendo fragmentos de 

osso necrótico (Fig. 5.3A). Na base das lesões era encontrado osso lamelar 

recoberto por células de recobrimento ósseo e escassas células gigantes 

multinucleadas. Projeções de osso neoformado para dentro das lesões também 

era observado (Fig. 5.3B). Osso neoformado, de trabéculas finas e 

interconectadas era observado em abundância para fora da cortical óssea da 

maxila (Figs. 5.3B, C). Dentro das lesões fragmentos de tecido mineralizado ora 

similares a osso (Fig. 5.3C), ora similar a tecido dentinário (Fig.5.3D) eram 

observados preenchendo a área das lesões. Aos 28 dias, o epitélio que recobria 

parcialmente as lesões de MRONJ apresentavam características de 

normalidade. As lesões exibiam tecido conjuntivo ainda denso, e livres de 

infiltrado inflamatório (Figs. 5.3E-G). Fragmentos de osso necrótico ainda eram 

observados nas lesões, na sua maioria envoltos por tecido epitelial (Fig.3E). A 

base das lesões apresentava osso tanto abaixo, como acima da cortical óssea 

com trabéculas próximas e largas exibindo elementos de tecido mais maduro, 

como osso lamelar (Fig. 5.3G). Trabéculas de tecido ósseo neoformado eram 

observadas projetando-se para dentro da lesão. Essas trabéculas 

apresentavam-se bastante reativas, com osteoblastos e/ou células de 

recobrimento ósseo por toda a superfície das mesmas.  Células gigantes 

multinucleadas também eram observadas ao redor dessas trabéculas (Fig. 

5.3H). 
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Figura 5.3 - Fotomicrografias ilustrativas dos espécimes do grupo 3 – Membrana Celular (MC). (A-D: 7 dias) (E-H: 28 dias). (A). Tecido conjuntivo frouxo reativo, 
infiltrado inflamatório mono e polimorfonuclear, principalmente ao redor de fragmentos de osso necrótico (setas) (H&E; aumento original 40X). (B). 
Osso lamelar recoberto por células de recobrimento ósseo e escassas células gigantes multinucleadas. Projeções de osso neoformado na base 
(H&E; aumento original 40X). (C). Fragmentos de tecido mineralizado similares a osso no dentro da lesão (Tricrômico de Masson; aumento original 
100X).  (D). Tecido mineralizado similar a tecido dentinário de permeio a trabéculas ósseas dentro da lesão (Tricrômico de Masson; aumento 
original 100X).  (E, F). Tecido conjuntivo denso, livre de infiltrado inflamatório. Fragmentos de osso necrótico envolto por tecido epitelial (setas) 
(H&E; aumento original 40X e 100X, respectivamente). (G, H). Osso abaixo e acima da cortical óssea, trabéculas próximas e largas exibindo 
elementos de tecido mais maduro. Trabéculas de tecido ósseo neoformado eram observadas projetando-se para dentro da lesão (H&E; aumento 
original 40X e 100X, respectivamente) 

Fonte: O autor 
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5.2.4- Grupo 4- Membrana Celular + PBMT 

Os espécimes do grupo MC+PBMT, onde as lesões de MRONJ 

receberam após o debridamento a MC e, a seguir a terapia de PBMT, exibiam 

em 7 dias tecido conjuntivo denso bastante reativo, com infiltrado inflamatório 

mono e polimorfonuclear, principalmente ao redor de fragmentos de osso 

necrótico (Fig. 5.4A). As lesões se encontravam recobertas parcialmente por 

epitélio pavimentoso estratificado com aspecto de normalidade, algumas vezes 

englobando fragmentos de osso necrótico (Fig. 5.4A). Na base das lesões era 

encontrado osso lamelar recoberto por camada de osteoblastos ou de células de 

recobrimento ósseo e escassas células gigantes multinucleadas. Próximo às 

raízes dentárias o tecido parecia mais reativo com diversas células gigantes 

multinucleadas, inclusive dentro de áreas de reabsorções das raízes dentárias 

(Figs. 5.4A,B). Osso neoformado era observado em abundância para fora e para 

dentro da cortical óssea da maxila (Figs. 5.4C, D). O osso abaixo da cortical 

óssea da maxila exibia aspecto de osso maduro do tipo lamelar, enquanto para 

dentro da lesão as trabéculas apresentavam-se com espessuras variadas, 

interconectadas ocupando áreas extensas da lesão (Fig. 5.4D). Aos 28 dias, o 

epitélio que recobria parcialmente as lesões de MRONJ apresentavam 

características de normalidade e ainda era possível observar fragmentos de 

tecido ósseo necrótico envolto por células epiteliais. (Figs. 5.4E, F). As lesões 

exibiam tecido conjuntivo denso, e livres de infiltrado inflamatório, exceto 

pequenos focos ao redor de osso necrótico ou de elementos compatíveis com 

restos alimentares. As trabéculas ósseas apresentavam-se bastante reativas, 

com osteoblastos e/ou células de recobrimento ósseo por toda a superfície das 

mesmas. (Figs. 5.4E, F). A base das lesões apresentava osso apenas osso 

acima da cortical óssea com trabéculas próximas e largas exibindo elementos 

de tecido mais maduro, como osso lamelar (Fig. 5.4G). Trabéculas de tecido 

ósseo neoformado eram observadas projetando-se para dentro da lesão em 

continuidade com adensamentos de fibras colágenas (Fig.5.4H). Células 

gigantes multinucleadas também eram observadas ao redor dessas trabéculas 

(Fig. 5.4H). 
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Figura 5.4 - Fotomicrografias ilustrativas dos espécimes do grupo 4 – Membrana Celular e PBMT (MC+PBMT). (A-D: 7 dias) (E-H: 28 dias). (A). Tecido 
conjuntivo denso bastante reativo, com infiltrado inflamatório mono e polimorfonuclear ao redor de fragmentos de osso necrótico (seta) (H&E; 
aumento original 40X). (B). Osso lamelar recoberto por camada de osteoblastos ou de células de recobrimento ósseo e escassas células gigantes 
multinucleadas. Áreas de reabsorções das raízes dentárias (H&E; aumento original 100X). (C, D). Osso neoformado era observado em abundância 
para fora e para dentro da cortical óssea da maxila (Tricrômico de Masson; aumento original 40X e 100X, respectivamente).  (E). Fragmentos de 
tecido ósseo necrótico envolto por células epiteliais (seta) (H&E; aumento original 40X). (F). Tecido conjuntivo denso, pequenos focos de infiltrados 
inflamatórios ao redor de osso necrótico ou de elementos compatíveis com restos alimentares e osteoblastos e/ou células de recobrimento ósseo 
(setas) (H&E; aumento original 100X). (G). Cortical óssea com trabéculas próximas e largas exibindo elementos de tecido mais maduro como o 
lamelar (Tricrômico de Masson; aumento original 40X). (H). Trabéculas de tecido ósseo neoformado projetando-se para dentro da lesão em 
continuidade com adensamentos de fibras colágenas (Tricrômico de Masson; aumento original 100X) 

Fonte: O autor 
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5.2.5 Grupo 5 - a PDT + Membrana Celular 

Os espécimes do grupo aPDT+MC, onde as lesões de MRONJ 

receberam após o debridamento a terapia de aPDT e então a MC exibiam em 7 

dias tecido conjuntivo denso livre de infiltrado inflamatório mono e 

polimorfonuclear (Fig. 5.5A). As lesões se encontravam recobertas parcialmente 

por epitélio pavimentoso estratificado com aspecto de normalidade, sem 

projeções para o conjuntivo (Fig. 5.4A). Na base das lesões era encontrado osso 

lamelar recoberto por camada de osteoblastos ou de células de recobrimento 

ósseo. Esse osso na base da lesão se apresentava compacto e se assemelhava 

muito ao da cortical óssea da maxila com superfície homogênea na sua face 

voltada para a lesão. A delimitação entre cortical óssea e osso neoformado 

parecia mais tênue do que aquela dos outros grupos (Figs. 5.5A,B).  Próximo às 

raízes dentárias o tecido parecia mais reativo com algumas células gigantes 

multinucleadas, inclusive dentro de áreas de reabsorções das raízes dentárias 

(Fig. 5.4C). Trabéculas de tecido ósseo eram observados dentro da área da 

lesão (Fig. 5.5C) e também material calcificado similar a tecido dentinário 

também eram algumas vezes observado de permeio a esse osso (Figs. 5.5D). 

Aos 28 dias, o epitélio que recobria parcialmente as lesões de MRONJ se 

apresentavam mais proliferado de permeio a material exógeno compatível com 

fragmentos de alimentos (Figs. 5.4E, F). As lesões exibiam tecido conjuntivo 

denso e livres de infiltrado inflamatório (Figs. 5.4.E, F). A base das lesões 

apresentava osso apenas osso acima da cortical óssea com trabéculas próximas 

e largas exibindo elementos de tecido mais maduro, como osso lamelar (Fig. 

5.4G). Nos espécimes de 28 dias era mais fácil observar a delimitação entre 

cortical óssea e osso neoformado (Fig. 5.5 G). Ao redor dessas trabéculas de 

tecido ósseo neoformado eram observadas células gigantes multinucleadas em 

lacunas de Howship (Fig. 5.4H). 
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Figura 5.5 - Fotomicrografias ilustrativas dos espécimes do grupo 5 - aPDT + Membrana Celular (aPDT + MC). (A-D: 7 dias) (E-H: 28 dias). (A). Tecido 
conjuntivo denso livre de infiltrado inflamatório mono e polimorfonuclear (H&E; aumento original 40X). (B). Na base da lesão o osso é compacto 
semelhante ao da cortical óssea da maxila com superfície homogênea na sua face voltada para a lesão (H&E; aumento original 40X). (C). Áreas 
de reabsorções das raízes dentárias (H&E; aumento original 100X). (D). Material calcificado similar a tecido dentinário de permeio ao osso (H&E; 
aumento original 100X). (E/F). Epitélio mais proliferado de permeio a material exógeno compatível com fragmentos de alimentos. Tecido conjuntivo 
denso e livres de infiltrado inflamatório (H&E; aumento original 40X).  (G). Osso acima da cortical óssea com trabéculas próximas e largas exibindo 
elementos de tecido mais maduro, como osso lamelar (Tricrômico de Masson; aumento original 40X). H. Células gigantes multinucleadas em 
lacunas de Howship ao redor das trabéculas de tecido ósseo neoformado (Tricrômico de Masson; aumento original 100X) 

Fonte: O autor 



 

 

 



99 

9
7

6 DISCUSSÃO 

A necrose óssea relacionada a medicamentos antirreabsortivos (MRONJ) 

é uma condição patológica que pode ocorrer em pacientes oncológicos, que 

recebem altas concentrações de BFs, ou os que recebem tratamento para 

doenças ósseas como a osteoporose, por exemplo. Além do tempo prolongado 

de tratamento, em pacientes oncológicos, as doses dos BFs são administradas 

por intravascular, ao contrário da maioria dos casos de osteoporose em que 

essas drogas são administradas por via oral (Migliorati et al., 2005). Mesmo 

assim, quando do uso de BFs aplicados anualmente por via intravascular, mais 

especificamente o ZLN, para o tratamento da osteoporose pós-menopausa, as 

chances de o paciente desenvolver a MRONJ também são grandes (Miniello et 

al., 2015). De acordo com revisões de estudos sobre a MRONJ, fica explicita a 

necessidade do melhor entendimento de toda a fisiopatologia da doença e 

consequentemente, padronização dos tratamentos para que os pacientes 

acometidos tenham melhor qualidade de vida. 

Até o momento não há tratamento definitivo eficaz para essas lesões. Nos 

casos em que os pacientes apresentam lesões de MRONJ extensas, 

tratamentos mais invasivos são utilizados. Porém, tratamentos conservadores 

devem ser indicados sempre que possível. Entre esses tratamentos para 

MRONJ destaca-se a utilização da terapia de fotobiomodulação (PBMT) 

(Vescovi et al., 2007; Martins et al., 2012) por sua ação que promove a 

regeneração tecidual (Pereira et al., 2002; Eduardo et al., 2008; Marques et al., 

2016; Diniz et al., 2018; Hosseinpour et al., 2019) e a terapia fotodinâmica 

antimicrobiana (aPDT) por sua ação no controle de infecções (Diniz et al., 2015, 

Pedroni et al., 2020; Tartaroti et al., 2020). Outras alternativas são baseadas na 

utilização da engenharia de tecidos ou de terapias celulares, como a aplicação 

de membrana celular (MC) (Wei et al., 2012; Pedroni et al., 2018; Garrido et al., 

2019). Baseado no exposto, a hipótese deste estudo foi a de que com a 

aplicação de MCs, associadas ou não às terapias de PBMT e/ou aPDT, terapias 

com mecanismos de ação distintos, promoveria formação de maior quantidade 

de osso e melhor resposta tecidual na regeneração das lesões de MRONJ 

induzidas por ZLN em ratos. Ao testar essa hipótese o presente estudo se 
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mostrou inovador e poderá abrir um novo caminho para pesquisas na área. Na 

verdade, até o momento, na literatura por nós compulsada, não foi possível 

encontrar outros estudos que tenham realizado tratamentos de lesões de 

MRONJ com MC associados ou não às terapias baseadas na biofotônica. 

Isoladamente, a PBMT e a aPDT já são utilizadas por alguns clínicos com bons 

resultados no que se refere ao controle ou prevenção da MRONJ (Martins et al., 

2012; Beth-Tasdogan et al., 2017; Hafner et al., 2016; Pedroni et al, 2020; 

Tartaroti et al., 2020). Apesar do tempo experimental de 28 dias não ter sido 

suficiente para a observação de fechamento clínico das lesões, houve formação 

de osso mineralizado significativamente maior no grupo tratado com a MC 

quando comparado aos demais tratamentos. Além disso, a resposta tecidual 

nesse grupo foi a mais exuberante na avaliação histológica, em ambos os 

tempos experimentais. Tanto a PBMT quanto o aPDT aplicados juntamente com 

a MC foram capazes de modular a resposta tecidual à aplicação das MC, 

mostrando a formação de tecido mais organizado de permeio a trabéculas 

ósseas de aspecto mais maduro.  

A extração dentária ou qualquer manipulação óssea nos ossos maxilares 

em pacientes que recebem BFs, inclusive a instalação de implantes dentários, é 

considerada como risco para o desenvolvimento de lesões de MRONJ, dentre 

outros fatores (Ruggiero et al., 2014, Miniello et al., 2015). De fato, lesões de 

MRONJ foram detectados 14 dias após as exodontias em 100% dos animais que 

receberam o ZLN por 21 dias (semanalmente) e foram submetidos à extração 

dentária. Ao contrário do grupo controle positivo, onde as exodontias foram 

realizadas em animais que não receberam o ZLN (normoreativos), a mucosa 

sobre os alvéolos dos animais experimentais não fechou durante todo o tempo 

experimental, independentemente do tratamento que foi estabelecido. Dessa 

forma, nosso trabalho corrobora com um dos fatores do surgimento de lesões de 

MRONJ, que são as exodontias.  

A grande preocupação dos clínicos na atualidade é a falta de consenso 

na literatura sobre o melhor tratamento para essa condição (Hokugo et al., 2019). 

O tratamento convencional da MRONJ descrito por Wilde et al. (2011), hoje 

amplamente utilizado e considerado o padrão ouro, consiste na técnica de 

debridamento ósseo para remoção de tecido necrótico e suavização de bordas 

irregulares e agudas, favorecendo a cicatrização da ferida operatória. Mesmo 
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assim, nem sempre se obtém resultados favoráveis e melhora do quadro do 

paciente com o procedimento (Miniello et al., 2019). De fato, nossos dados 

demonstraram que os animais do grupo controle negativo (CN) tratados apenas 

com debridamento ósseo, apresentaram alterações teciduais com caráter 

inflamatório mais notório do que nos demais grupos, com presença de 

reabsorção de raiz, anquilose e edema na lâmina própria, evidenciando um 

atraso no processo cicatricial. Mais ainda, na avaliação de formação de tecido 

ósseo mineralizado, este grupo mostrou volume ósseo significativamente menor 

que um dos demais grupos, aquele tratado com membrana celular. Esse 

resultado provavelmente deve ser devido ao fato do grupo CN não ter recebido 

tratamento adicional e toda a estrutura óssea removida no debridamento causou 

um defeito ósseo que não recebeu estímulos para uma possível regeneração, 

como ocorreu quando da aplicação da MC.  

Estudos in vitro e in vivo das terapias celulares baseadas em CTs de 

origem dentoalveolar, o que inclui as hDPSCs, demostraram resultados 

favoráveis e promissores no que se refere à sua aplicação para a regeneração 

de tecidos (Moreira et al., 2017; Diniz et al., 2018; Ferreira et al., 2019; Moreira 

et al., 2018). O tecido ósseo é um dos que apresenta grandes dificuldades 

regenerativas no quesito quantidade (volume) e qualidade, visto que são as 

maiores barreiras encontradas pelos profissionais para a reabilitação oral, seja 

com próteses ou implantes dentários. O padrão ouro de enxertia óssea ainda é 

o autólogo, porém, a absorção imprevisível em longo prazo e a morbidade do

paciente pela necessidade de uma segunda intervenção cirúrgica na área 

doadora pode contraindicar seu uso (Dimitriou et al., 2011). No entanto, mesmo 

que técnicas de enxertia óssea sejam muitas vezes favoráveis à regeneração 

óssea em pacientes normoreativos, no que se refere à regeneração em 

pacientes em uso ou que já utilizaram BFs, esse tratamento não tem a mesma 

taxa de sucesso haja vista os vários fatores fisiopatológicos presentes nestes 

pacientes que atrasam ou impedem uma adequada cicatrização tecidual 

(Papapoulos; Cremers, 2007; Chang et al., 2017). Nesse cenário, as MCs 

passam a ser uma alternativa promissora aos enxertos autógenos pela 

similaridade de características de regeneração óssea, com a vantagem de MC 

poder, possivelmente, fornecer melhores ou iguais condições de formação de 
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VO que os autógenos pela sua própria constituição que é rica em CTs prontas 

para se diferenciarem em células formadoras de osso.  

Até o momento, não há relatos sobre o uso de tais técnicas em humanos 

para regeneração óssea dos maxilares, mas as MCs foram testadas em estudos 

translacionais que mostraram resultados promissores. Nakamura et al. (2010) 

mostraram que a fratura do fêmur foi completamente curada pelo transplante de 

MC de células da medula óssea de rato e os autores sugeriram que a técnica 

poderia ser aplicada na reconstrução de tecidos duros em casos difíceis, como 

defeitos ósseos críticos e osteonecroses. Já Wang et al. (2017) incorporaram 

MC em grânulos de fibrina ricos em plaquetas e hidroxiapatita para a enxertia 

óssea, que promoveram extensa regeneração óssea na calvária de coelhos. 

Ueyama et al. (2016) demonstraram a neoformação óssea em abundância em 

um grupo de ratos com modelo de sínfise mandibular tratado com transplante de 

MC de células mesenquimais osteogênicas. Esses estudos, assim como o 

nosso, indicam que a aplicação da técnica da MC de CTs é uma abordagem 

terapêutica promissora para a substituição óssea de forma eficaz, seja em 

quantidade e/ou volume de tecido, associadas ou não a biomateriais. Mais ainda, 

nosso estudo mostra que ela isoladamente pode trazer melhores condições 

regenerativas que o tratamento com debridamento somente, por exemplo. 

Assim, essa técnica seria útil para o tratamento de defeitos ósseos de pacientes 

portadores de doenças que prejudicam o reparo ósseo, como diabetes mellitus, 

osteoporose e osteonecrose dos maxilares. 

 Células tronco mesenquimais (CTMs) originadas de tecidos dentais, 

como as utilizadas no presente estudo, as CTs do ligamento periodontal (Wada 

et al., 2009), CTs da papila apical e aquelas derivadas de gengiva (Zhang et al., 

2009) demonstraram ter efeitos imunomoduladores enquanto inibem a 

proliferação e a função dos linfócitos T (De Sá Silva et al., 2012). Além destas, 

nosso grupo já demonstrou em estudo anterior que as SHEDs (do inglês 

mesenchymal stem cells derived from human exfoliated deciduous teeth) 

induzem um fenótipo regulador imunológico em células moDCs (moDCs do 

inglês monocyte-derived dendritic cells), evidenciadas por mudanças na 

maturação e taxas de diferenciação, inibição da estimulação linfocitária e 

capacidade para expandir as células T CD4 (do inglês cluster of differentation) + 

FoxP3 + (do inglês regulatory T cells [Tregs]) (De Sá Silva et al., 2014). Assim 



103 

sendo, CTs de polpa dentária humana podem ser aplicadas em ratos, não 

havendo a necessidade de se utilizar animais imunossuprimidos, já que estas 

células apresentam baixa imunogenicidade. Alguns dos questionamentos que 

podem surgir sobre a obtenção e manipulação das MCs é o tempo que elas 

levariam para serem obtidas e utilizadas clinicamente. O cultivo é simples e elas 

podem ser facilmente preparadas em laboratório com o objetivo de utilização em 

engenharia tecidual. As hDPSCs podem ser isoladas, expandidas, congeladas e 

armazenadas em quantidades suficientes para serem utilizadas em momento 

oportuno, garantindo-se que não perdem suas propriedades após o 

descongelamento (Li et al., 2017). Adicionalmente, a extração do terceiro molar 

para obtenção de DPSCs é um procedimento eletivo e corriqueiro na 

odontologia. As MCs possuem uma matriz extracelular que atua como scaffold 

natural para as CTs e essa característica nos leva a pensar na sua utilização 

para o tratamento de perda óssea sem necessidade de scaffolds artificiais ou 

substitutos ósseos, como já se utiliza atualmente e muitas vezes sem sucessos 

regenerativos. Outro modo de utilização seria na interface de enxertos em bloco 

(autógenos, alógenos, heterógenos ou sintéticos) onde as falhas em gap e 

dificuldade de celularização e vascularização são os maiores desafios para o 

sucesso imediato e tardio da técnica de enxertia óssea. 

Nossos resultados mostraram que o volume de osso mineralizado 

formado nas lesões dos animais tratados com a MC foi superior ao dos demais 

grupos. Ainda no histológico foi observado que os grupos tratados com MC 

associado ou não à PBMT e ao aPDT também apresentaram os melhores 

padrões de reparação tecidual quando comparados aos grupos CP e CN. Esses 

resultados poderiam ser baseados nos processos de obtenção das MCs de 

hDPSCs por serem capazes de manter a fisiologia celular, e as ligações célula-

célula e células-matriz extracelular praticamente intactas, o que estabeleceria 

condições ambientais favoráveis ao inicio da regeneração sendo essa 

propriedade mantida no decorrer do tempo (Yang et al., 2005; Zhou et al., 2012. 

Mais ainda, a preservação da matriz extracelular secretada pelas células na 

formação das MCs colaboram com o processo cicatricial por sua função de 

mediadora da transmissão de sinais químicos e mecânicos para a adesão, 

migração, proliferação, diferenciação e morte celular, além de prover suporte e 

sítios físicos para agregação das células (Freshney, 2005; 2006). Pedroni et al. 
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(2019) demonstraram in vitro que as CTs de MCs já formadas tem a capacidade 

de se soltar e aderir em superfície sólida onde passa a proliferar e que a matriz 

extracelular das MCs tem potencial de diferenciação óssea/odontogênica. 

Portanto, há que se supor que ao aplicarmos a MC dentro da lesão óssea de 

MRONJ, essas células possam não só povoar a lesão, como se diferenciar e 

passar a formar tecido ósseo. Essa formação de tecido ósseo dentro das lesões 

não seria então só a partir das margens da lesão, mas também a partir do centro 

da lesão. Talvez essa seja a explicação do maior volume ósseo observado de 

forma quantitativa no grupo MC nas avaliações microtomográficas.   

Nos grupos onde a MC foi utilizada o que chamou a atenção foi a 

exuberância da resposta tecidual.  Em todos os 3 grupos (MC; MC+PBMT e 

aPDT+MC) apresentaram grande formação óssea principalmente observada na 

base da lesão, como uma reação periostal. Houve formação de novas trabéculas 

ósseas tanto para dentro da lesão como para fora da tábua óssea externa. Essa 

neoformação óssea nos grupos com MC se mostrou mais espalhada e com 

trabéculas mais dispersas em 7 dias e no grupo MC, enquanto em 28 dias, em 

especial nos grupos MC+PBMT e aPDT+MC essa formação óssea pareceu mais 

compacta com trabéculas mais espessas e interconectadas, inclusive com a 

presença de osso lamelar bem diferenciado. Assim acreditamos que as células 

tronco das MCs devem ter liberado fatores de crescimento por si só que levaram 

a essa grande formação óssea e que as terapias baseadas em biofotônica com 

suas propriedades antibacteriana (aPDT) e bioestimuladora (PBMT) tiveram uma 

ação de organização desse processo de formação óssea permitindo um 

aceleramento na maturação desse tecido. De fato, nesses grupos a inflamação 

apresentou-se mais quiescente e a presença de células formadoras de osso ao 

redor das trabéculas era mais evidente. 

Se por um lado os achados histológicos apontaram para uma cicatrização 

mais avançada nos grupos tratados com MC associada ou não à PBMT ou à 

aPDT, por outro o estudo quantitativo, a microCT, mostrou volume ósseo 

significativamente maior no grupo tratado somente com MC, sem nenhuma outra 

terapia complementar associada. Mais ainda, todas as demais análises feitas 

com as imagens de microCT não mostraram diferenças entre os grupos, nem 

mesmo entre os grupos controle, tanto negativo quanto positivo, e experimentais. 

Esses achados causaram estranheza, uma vez que, baseados na nossa 
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experiência prévia com essas terapias em biofotônica no tratamento de 

pacientes com MRONJ (Martins et al., 2012; Pedroni et al., 2020; Tarataroti et 

al., 2020), era esperado que nesses grupos houvesse maior formação de tecido 

ósseo e regeneração das lesões nos animais desses grupos. De fato, no estudo 

de Hafner et al. (2016) ficou claro o efeito superior da aPDT em relação a outras 

terapias antimicrobianas no controle de bactérias A. naeslundii isoladas de um 

paciente com MRONJ. Portanto, o tratamento da aPDT+MC estabeleceria um 

ambiente favorável para a MC, com o controle de microrganismos no leito 

cirúrgico. Adicionalmente, Martins et al. (2012), mostraram que a associação de 

terapia farmacológica e terapia cirúrgica com PRP e PBMT melhorou 

significativamente a cura de lesões de BRONJ em pacientes oncológicos.  No 

entanto, há que se considerar que a metodologia de microCT mede o volume de 

trabéculas ósseas mineralizadas, portanto, diferenças podem não ter sido 

observadas, mesmo se houvesse um adiantamento na cicatrização de lesões 

dos diferentes grupos. Pela avaliação qualitativa ficou claro que os grupos 

experimentais apresentavam grandes áreas da lesão e mesmo fora da lesão 

povoadas por trabéculas ósseas e, às vezes, até por tecido similar a tecido 

dentinário. Então, provavelmente o que houve foi uma aceleração na deposição 

de minerais nas trabéculas do grupo MC, enquanto nos demais grupos MC 

(MC+PBMT e aPDT+MC) essa mineralização fosse ocorrer mais tardiamente, 

porém resultando em mais osso do que nos demais grupos. No presente estudo 

optamos por avaliar espécimes de no máximo 28 semanas porque temíamos 

que os animais não resistissem e sucumbissem em função da administração do 

ZLN que ocorreu semanalmente até o momento da eutanásia dos animais. 

Portanto, a hipótese acima apresentada deverá ser testada em experimentos de 

prazos mais longos, onde tanto o fechamento da mucosa sobre as lesões e a 

formação de osso mineralizado dentro da lesão poderão ser ou não detectados 

nesses grupos.  

Baseado nos resultados podemos inferir que a aplicação de MCs de 

hDPSCs associadas ou não à PBMT ou aPDT no tratamento de lesões de 

MRONJ pode colaborar para a mais rápida e organizada resposta de 

neoformação óssea. Novas pesquisas poderiam ser conduzidas para testar a 

hipótese de que a MC de hDPSC, previamente induzida para diferenciação 

osteogênica, levariam a um melhor reparo tecidual. As análises 
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imunoístoquimicas (com expressão de marcadores envolvidos no processo de 

osteogênese e cell tracking) deverão ser realizadas para melhor análise dos 

resultados.  
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7 CONCLUSÕES 

De acordo com as analises dos dados obtidos da MicroCT, o grupo MC 

apresentou maior VO em 28 dias. A análise dos demais parâmetros da MicroCT 

também mostrou uma tendência a superioridade na capacidade regenerativa 

óssea do grupo MC quando comparado aos demais grupos. 

Quando associada à PBMT ou mesmo precedido por aPDT, a MC não 

se comportou como esperado, mesmo estes grupos tendo apresentado dados 

que indicam tendência de regeneração óssea no tempo experimental inicial, não 

foram superiores aos do grupo MC. 

Novas pesquisas poderiam ser conduzidas para testar a hipótese de que 

a MC de hDPSC, previamente induzida para diferenciação osteogênica, levariam 

a um melhor reparo tecidual. As análises imunoístoquimicas (com expressão de 

marcadores envolvidos no processo de osteogênese e cell tracking) deverão ser 

realizadas para melhor análise dos resultados. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Parecer da Comissão de Ética no uso de Animais 


