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RESUMO 

 

 

Frascino AVM. Efeitos do ozônio diluído em água no reparo de feridas monocorticais 
em fêmures de ratos Wistar induzidos ou não ao diabetes: estudo histomorfológico e 
histomorfométrico [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade 
de Odontologia; 2011. 

 

 

Alguns relatos encontrados na literatura sobre as propriedades da molécula de 

ozônio de interferir de maneira favorável na reparação de tecidos e da sua ação 

antimicrobiana têm fundamentado emprego do ozônio com fins terapêuticos no 

tratamento de diversas doenças. Nenhuma pesquisa ainda conseguiu comprovar, 

por meio de estudos padronizados, os efeitos terapêuticos sobre os processos de 

reparação óssea desta molécula triatômica de oxigênio quando diluído em água. 

Nesta investigação foram avaliados os aspectos histomorfológicos e 

histomorfométricos do processo de reparo tecidual ósseo após a irrigação com 

100mL de 4ppm de ozônio diluído em água Milli-Q® durante a perfuração de feridas 

monocorticais padronizadas, realizadas por meio de broca trefina (2mm), após 7, 14 

e 21 dias, em fêmures de ratos Wistar induzidos e não induzidos ao diabetes por 

injeção intraperitoneal de Estreptozotocina (STZ- Sigma®). Nos grupos controles as 

feridas foram irrigadas com de 100mL de água Milli-Q® pura. Os resultados 

histomorfológicos revelaram que os animais diabéticos que receberam o ozônio 

apresentaram intensa hemorragia, maior proliferação de vasos sanguíneos e 

trabeculado ósseo imaturo quando comparados aos animais diabéticos não 

submetidos à aplicação de ozônio em todos os períodos avaliados. Os animais não 

diabéticos que receberam ozônio apresentaram intenso infiltrado inflamatório e maior 

proliferação de vasos sanguíneos quando comparados aos animais do grupo 

controle. Comparativamente as feridas nos animais que receberam a irrigação por 

meio de água ozonizada mostraram maior proliferação de vasos sanguíneos e 

trabéculas ósseas mais imaturas quando comparados aos animais dos grupos que 

não receberam ozônio. A avaliação histomorfométrica mostrou as médias 

percentuais de trabéculas ósseas neoformadas. O estudo estatístico, entre os 

grupos de animais diabéticos e não diabéticos, não apresentou resultados 

estatisticamente significantes (7 dias, P=0,362; 14 dias, P=0,54; 21 dias, P=0,351) 



 
 

nos períodos de 7, 14 e 21 dias pós-operatórios. A comparação entre o grupo de 

animais não diabéticos que receberam e não receberam o ozônio, 21 dias pós-

operatórios mostrou resultados estatisticamente significantes (P=0,034) confirmando 

um retardo no processo de maturação das trabéculas. Os resultados desta pesquisa 

sugerem que a irrigação de feridas ósseas de animais induzidos e não induzidos ao 

diabetes empregando solução de 4ppm de ozônio diluídos em água Milli-Q® foram 

capazes de estimular a proliferação de vasos sanguíneos durante a fase inflamatória 

da reparação tecidual, sem produzir efeitos tóxicos ou prejudiciais, mas não mostrou 

benefícios na neoformação de trabéculas ósseas em animais diabéticos. 

 

 

Palavras-chave: Ozônio. Reparação óssea. Diabetes. Reparação tecidual. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Frascino AVM. Aqueous ozone solution irrigations on bone monocortical wound 
healing in femurs of Wistar rats induced or not to diabetes: histomorphological and 
histomorphometric study [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2011. 
 

 

 

Some accounts in the medical literature about ozone’s molecule properties to 

favorably interfere with tissue repair and its antimicrobial action have based the 

therapeutic usage of ozone to treat several diseases. No standardized 

investigation yet succeeded to establish the therapeutic effects over bone repair 

process of this triatomic molecule of the oxygen when diluted in pure water. In 

this investigation we evaluated the histomorphological aspects of bone tissue repair 

process after irrigation with 100 ml of the 4 ppm of the ozone dissolved in Milli-Q ® 

during drilling of the standardized monocortical wounds performed through trephine 

drill (2mm), after 7, 14 and 21 days in femurs of rats induced and not induced to 

diabetes by intraperitoneal injection of streptozotocin (STZ, Sigma®). The wounds of 

the control groups were irrigated with 100ml of Milli-Q®. The histomorphological 

evaluation revealed that the diabetic animals that received ozone showed intense 

hemorrhage, increased proliferation of blood vessels and immature bone trabeculae 

when compared with diabetic animals not submitted to the application of ozone in all 

evaluated periods. The non-diabetic animals that received ozone presented intense 

inflammatory infiltrate and increased proliferation of blood vessels compared to the 

control group. Comparatively wounds of the animals that received irrigation through 

ozonized water showed higher proliferation of blood vessels and bone trabeculae 

more immature when compared to groups that did not receive ozone. 

Histomorphometric of bone trabeculae development, comparatively in wounds of 

diabetic and non diabetic animals showed no statistically significant results (7 days, 

P=0,362; 14 days, P=0,54; 21 days, P=0,351) . The comparison of bone trabeculae 

development between wounds in the group of non-diabetic animals that received and 

did not receive ozone, 21 days postoperatively showed statistically significant (P = 

0.034). These results suggests that the irrigation of bone wounds of animals induced 



 
 

and not induced to diabetes with 4 ppm of ozone diluted in Milli-Q® were capable to 

stimulate the proliferation of blood vessels during the inflammatory phase of tissue 

repair without producing toxic or detrimental effects but did not improve bone 

trabeculae development when a diabetes state is present. 

 

 

Keywords: Ozone. Bone healing. Diabetes. Tissue repair. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A reparação dos tecidos é uma complexa sequência de eventos moleculares 

e celulares que atuam de forma coordenada para restaurar as estruturas danificadas 

por traumatismos e doenças e é essencial para a manutenção da homeostasia dos 

organismos vivos. 

Todos os procedimentos cirúrgicos devem estar fundamentados nas melhores 

condições de saúde local e sistêmica para que os processos de reparo possam 

restabelecer a integridade e arquitetura tecidual prévias. Algumas doenças, como o 

Diabetes Mellitus (DM), interferem de forma negativa na reparação dos tecidos.  

O DM atinge milhões de pessoas ao redor do mundo e é considerado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) um problema da saúde publica. O DM é 

consequência da deficiência de produção de insulina pelo pâncreas ou da 

resistência tecidual periférica a este hormônio. A doença é caracterizada por 

alterações no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas levando ao aumento 

dos níveis de glicose sérica.  

O comprometimento da reparação tecidual observado no DM é causado pelo 

estresse oxidativo resultante do desequilíbrio entre a produção e a degradação de 

moléculas de oxigênio altamente reativas derivadas do metabolismo celular. 

Alternativas terapêuticas capazes de contornar as deficiências observadas na 

reparação dos tecidos sob condições de hiperglicemia constante são importantes 

para aprimorar o tratamento das feridas crônicas e agudas em pacientes diabéticos.  

A ozonioterapia apresenta-se na literatura como uma opção aos tratamentos 

de feridas quer pelo seu potencial antimicrobiano quer pela capacidade de interferir 

sobre a reparação dos tecidos. O ozônio é um potente oxidante que em contato com 

fluídos orgânicos forma espécies reativas de oxigênio capazes de interferir no 

metabolismo celular por meio de mecanismos de óxido-redução.  

Devido a sua alta instabilidade sob a forma gasosa, outras formas de 

aplicação que ofereçam maior estabilidade têm sido utilizadas, ainda que de forma 

empírica e sem estudos que verifiquem seus reais efeitos e que possam padronizar 

as técnicas terapêuticas. Apesar do crescente número de publicações sobre os 
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benefícios da ozonioterapia, não há referências na literatura sobre a aplicação de 

ozônio para aprimorar a reparação óssea quando o diabetes está presente. 

Diante do exposto, propusemo-nos a estudar o efeito de irrigações realizadas 

com solução de ozônio diluído em água em feridas ósseas monocorticais produzidas 

em fêmur de animais induzidos ao diabetes avaliando o processo do reparo sob 

aspectos histomorfológicos e histomorfométricos.   
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2 REVISTA DA LITERATURA 

 
 
2.1  REPARAÇÃO DOS TECIDOS ÓSSEOS 

 

 

A reparação dos tecidos envolve uma sequência coordenada de fatores 

bioquímicos e celulares que pode ser dividida em fases sucessivas, que se 

sobrepõem, denominadas: fase inflamatória, fase de formação de tecido de 

granulação e deposição de matriz extracelular e fase de remodelação (Balbino et al., 

2005; Sen; Roy, 2008).  

Os tecidos ósseos reparam-se seguindo a mesma sequência de eventos 

moleculares observada nos tecidos não ósseos (Tsiridis et al., 2007). O primeiro 

estágio é caracterizado pelo processo inflamatório, pela formação de coágulo 

sanguíneo, pela remoção dos restos celulares e da matriz colágena pelos 

macrófagos e pela formação do tecido de granulação. O segundo estágio consiste 

na deposição de matriz mineral pelos osteoblastos e pode ocorrer com ou sem a 

deposição de uma matriz fibrocartilaginosa prévia. Quando não existe contato direto 

dos fragmentos ósseos, a deposição de colágeno e matriz mineral é precedida pela 

formação de matriz fibrocartilaginosa (osteogênese endocondral). Quando há 

contato entre os segmentos ósseos da ferida óssea a formação de tecido ósseo 

ocorre sem a formação de tecido cartilaginoso (osteogênese intramembranosa) 

(Shapiro, 2008). A estabilidade da ferida óssea é essencial para a reparação óssea 

adequada (Klein et al., 2003; Epari et al., 2007). A fase final da reparação óssea é 

protagonizada pelos osteoclastos e corresponde à remodelação tecido ósseo em 

sua configuração original (Schindeler et al., 2008; Raggatt; Patridge, 2010).  

Os fenômenos de reabsorção e aposição óssea, resultante da atividade dos 

osteoblastos e osteoclastos, observados no desenvolvimento dos ossos também 

regem os princípios da reparação dos tecidos ósseos (Schindeler et al., 2008). Os 

osteoblastos são células comprometidas com a deposição e a calcificação da matriz 

colágena extracelular. São gerados a partir de células-tronco osteoprogenitoras de 

origem mesenquimal que quando estimuladas por fatores de crescimento e de 

transcrição, diferenciam-se em osteoblastos. Quando apresentam baixa atividade 
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metabólica e estão envolvidos pela matriz óssea, os osteoblastos são denominados 

osteócitos. Os osteoclastos são derivados dos monócitos, chegam ao tecido ósseo 

por diapedese e fundem-se para formar um microambiente ácido capaz de 

reabsorver o tecido mineral. Completa o microambiente celular do tecido ósseo o 

periósteo e o endósteo. O periósteo é composto por osteoblastos e fibras colágenas. 

Recobre externamente o osso e abriga a inervação e a irrigação sanguínea que 

nutrem os ossos. O endósteo é formado por células pavimentosas e abriga a medula 

óssea recobrindo o osso internamente por todo o tecido ósseo medular (Klein et al., 

2003). 

A fase inflamatória do processo de reparo tecidual tem como característica o 

déficit no gradiente de oxigênio que estimula a resposta dos osteoblastos por meio 

da expressão de fatores de transcrição indutíveis por hipoxia (HIFs) (Wang et al., 

2007; Semenza, 2009). Segundo Ridlle et al. (2009) os HIFs são necessários para o 

início da cascata angio-osteogênica.  

O processo de reparação dos tecidos ósseos necessita de oxigenação e 

vascularização da ferida óssea (Kanczler, Oreffo; 2008). A vascularização fornece 

oxigênio para a osteogênese e os fatores de crescimento que estimulam a 

neovascularização agem de forma sinérgica com os fatores que favorecem a 

diferenciação de células mesênquimais osteoprogenitoras e a neoformação óssea 

(Peng et al., 2005; Samee et al., 2008). 

Dentre as moléculas que atuam controlando a reparação tecidual as espécies 

reativas de oxigênio (ROS) tais como o peróxido de hidrogênio (H2O2) e o 

superóxido (O2
-) apresentam importante função além de ação antimicrobiana. Em 

condições fisiológicas normais as ROS são degradadas por enzimas intra e 

extracelulares que impedem que o excesso de ROS produzidas pelo metabolismo 

celular seja danoso ao organismo (Wauquier et al., 2009). O estresse oxidativo, 

condição em que o há excesso de espécies reativas de oxigênio, compromete os 

processos de anabolismo e catabolismo da reparação tecidual (Hamada et al., 

2007). 

Em baixas concentrações as ROS atuam como mensageiros que estimulam 

processos-chave associados aos processos de reparação tecidual incluindo a 

mobilidade celular, a ação de citocinas, a angiogênese (Kietzmann, Görlach, 2005; 
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Rodriguez et al., 2008) e a remodelação tecidual (Halleen et al., 1999; Hallen et al., 

2003). 

As espécies reativas de oxigênio atuam sobre a fase de remodelação das 

feridas ósseas. O objetivo principal desta fase é restabelecer a arquitetura óssea 

prévia ao trauma. Esta fase é caracterizada pela reabsorção e neoformação óssea e 

pode ser definida como formação óssea secundária (Gerstenfeld et al., 2003). A 

enzima fosfatase ácido tártaro resistente (TRAP), expressada por osteoclastos ativos 

e células apresentadoras de antígenos, é capaz de produzir espécies reativas de 

oxigênio que colaboram com a fase final da reparação óssea degradando a matriz 

colágena (Halleen et al., 1999; Hallen et al., 2003). A TRAP é largamente utilizada 

como marcador de osteoclastos em estudos que avaliam a reparação tecidual 

(Minkin, 1982).  

A fonte de células osteoprogenitoras responsáveis pela neoformação e 

remodelação óssea permanece ambígua. O periósteo é uma fonte rica em células-

tronco capazes de se diferenciar e produzir tecido ósseo e quando ausente a 

recuperação do tecido ósseo frente a uma lesão é retardada (Hutmacher; Sittinger, 

2003; Malizos; Papatheodorou, 2005). 

O efeito de diferentes drogas e tratamentos sobre as fases sucessivas de 

reparação tecidual pode ser estudado utilizando-se um modelo de feridas ósseas 

estáveis realizadas por meio de broca em fêmur de animais experimentais 

(Nagashima et al., 2005; Pereira et al., 2007; Tanaka et al., 2010). O estudo 

histológico das perfurações ósseas monocorticais realizadas em fêmures de ratos 

revela que ao décimo dia há neoformação do trabeculado ósseo. Após 21 dias da 

realização das feridas há total recuperação da medula hematopoiética e 

remodelação da cortical óssea (Chiba et al., 2001).  

 

 

2.2  DIABETES MELLITUS 

 

 

O Diabetes Mellitus (DM) é resultado, principalmente de combinações 

variáveis entre o distúrbio na produção da insulina e da resistência periférica a este 
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hormônio produzido pelo pâncreas. Esta doença causa alterações no metabolismo 

intermediário dos carboidratos, lipídios e proteínas. O diabetes é classificado em 

dois tipos. O DM tipo 1 (DM1) consiste na destruição auto-imune das células β das 

ilhotas pancreáticas resultando em baixa secreção da insulina. O DM tipo 2 (DM2)  é 

decorrente da resistência periférica à insulina e normalmente é adquirida em idade 

adulta e está relacionada a obesidade. Os pacientes diabéticos não compensados 

apresentam sinais claros da síndrome hiperglicêmica como polifagia, poliúria e 

polidipsia (Andreolli et al., 2002; Maraschin et al., 2010). 

A doença DM acomete cerca de seis milhões de brasileiros e 

aproximadamente cem milhões de pessoas ao redor do mundo (Ministério da Saúde 

– Brasil, 2006). Até 2030 poderá comprometer 439 milhões de adultos com 

predominância do aumento da incidência entre a população com mais de sessenta 

anos de idade nos países em desenvolvimento (Wild et al., 2004; Shaw et al., 2010).  

O diabetes apresenta complicações agudas e crônicas. As agudas envolvem 

principalmente a hipoglicemia, a cetoacidose e os distúrbios eletrolíticos (Zoungas et 

al., 2010). As complicações crônicas mais comuns são: a nefropatia (Knowler et al., 

2005), a retinopatia (Yildirim et al., 2007), a osteoporose (Räkel et al., 2008), as 

doenças cardiovasculares (Gholap et al., 2010), a neuropatia (Lu et al., 2010) e o 

comprometimento da reparação dos tecidos ósseos (Macey et al., 1989; He et al., 

2004; Mainardes et al., 2007).  

O DM1 causa osteopenia em 50-60% dos pacientes e osteoporose em 14-

20% (Räkel et al., 2008) principalmente devido à nefropatia e à doença 

microvascular (Vestergaard et al., 2005; Räkel et al., 2008; Gholap et al., 2010). 

Saha et al. (2009) encontraram menor densidade mineral óssea  (DMO) e menor 

massa óssea (MO) em jovens e adolescentes DM1 quando comparados com jovens 

de mesma faixa etária normoglicêmicos. O gênero masculino foi mais afetado com 

um déficit aproximado de 10% da massa óssea total (Saha et al., 2009). Em uma 

revisão Blakytny et al. (2011) descrevem menor conteúdo mineral e protéico 

observado nos ossos de animais diabéticos, menor atividade da fosfatase alcalina,  

menor deposição de colágeno pelos fibroblastos e maior desenvolvimento de 

adipócitos em detrimento de células ósseas.  
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Os pacientes DM2 apresentam aumento da densidade mineral óssea 

relacionada principalmente ao baixo equilíbrio metabólico ósseo (Melton et al., 

2008). Os efeitos anabólicos da hiperinsulinemia, característica do DM2, podem ser 

associados ao aumento da densidade mineral óssea (Räkel et al., 2008). Alguns 

autores sugerem que a diferente apresentação clínica da doença pode ser creditada 

à discrepância entre a concentração sistêmica de insulina presente em DM1 e DM2, 

hipoinsulinemia e hiperinsulinemia respectivamente (Thrailkill et al., 2005).  

A osteopenia e a reparação óssea prejudicada em consequência do DM estão 

intimamente ligadas ao aumento do estresse oxidativo. O estresse oxidativo é um 

estado de desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) e a 

capacidade regulatória do sistema antioxidante endógeno (Sepúlveda et al., 2008). 

Em condições de hiperglicemia pode ocorrer o aumento do estresse oxidativo 

resultante do aumento de espécies reativas de oxigênio (reactive oxygen species, 

ROS) (Hamada et al., 2009).  López-Ibarra et al. (2001) e Musumeci et al. (2010) 

estudaram alterações da diferenciação de osteoblastos decorrente do estresse 

oxidativo presente no DM resultando em osteopenia e aumento do risco de 

osteoporose e de fraturas que podem afetar a reparação dos tecidos mineralizados 

de forma grave. 

Quatro mecanismos básicos são responsáveis pela produção aumentada de 

ROS.  O primeiro é o aumento do fluxo da via poliol; o segundo caracterizado pelo 

aumento dos produtos finais avançado da glicosilação (advanced glycation end-

products, AGEs); o terceiro baseado na ativação de isoformas da proteína C quinase 

(protein kinase C, PKC) e finalmente o aumento da via da hexosamina (hexosamine 

biosynthesis pathway – HBP) (Brownlee, 2001). 

A via poliol é uma cascata de reações químicas que tem como objetivo reduzir 

aldeídos tóxicos a alcoóis inativos por meio da enzima intracelular aldose redutase 

(AR). A atividade desta enzima consome o antioxidante NADPH expondo a célula a 

danos causados pelo estresse oxidativo (Brownlee, 2001; Brownlee, 2005).  

Os AGEs são proteínas não enzimáticas que sofrem a adição de radicais 

glicosilados e acumulam-se em diversos órgãos, inclusive nos tecidos ósseos. Estas 

proteínas interagem com receptores específicos (RAGEs) produzindo ROS nas 

células endoteliais e musculares lisas, o que contribui para o desequilíbrio 
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metabólico característico das complicações diabéticas e as lesões microvasculares 

em retina, rins, nervos e periodonto (Ruderman et al., 1992; Lalla et al., 2000; 

Brownlee, 2001; Goldin et al., 2006).  

Santana et al. (2003) avaliou a expressão de AGEs  e a reparação dos 

tecidos ósseos em um modelo de feridas monocorticais realizadas na calvária de 

animais induzidos ao diabetes com estreptozotocina (STZ). A correlação dos 

resultados mostrou que a presença de RAGEs comprometeu cerca de 40% a 

reparação dos defeitos ósseos.  

A família da proteína C quinase (PKC) é um conjunto de onze enzimas que 

participam de diversas cascatas de mensageiros intracelulares e distribuem-se de 

forma específica entre os tecidos (Avignon; Sultan, 2006). A ativação das isoformas 

da PKC leva a anormalidade no fluxo sanguíneo microvascular por meio da 

diminuição da expressão de óxido nítrico (NO) e aumento da atividade de 

endotelina-1 (Brownlee, 2001).  A PKC induz o aumento da permeabilidade dos 

glomérulos renais (Das Evcimen; King, 2007) e danos estruturais ao endotélio 

microvascular (Geraldes; King, 2010) e contribui para o aumento do risco de 

doenças cardiovasculares (Avogaro et al., 2006).  

A via da hexosamina (HBP) é uma via sinalizadora da via glicolítica pela qual 

cerca de 2 – 5 % da glicose intracelular é metabolizada (Chatham et al., 2008).  A 

ativação excessiva do fluxo da hexosamina apresenta efeitos deletérios associados 

ao DM2, como resistência insulinêmica, aumento do estresse oxidativo e apoptose 

(Marshall et al., 1991; Rajamani; Essop, 2010). Estudos que utilizaram cultura celular 

mostraram relação do aumento da expressão do HBP com o risco de doença 

cardiovascular associado ao DM (Kohda et al., 2009). 

Os eventos bioquímicos associados com hiperglicemia crônica estão ligados 

ao aumento do estresse oxidativo. Evidências sugerem que a lesão celular oxidativa 

causada pelos radicais livres contribuem para o desenvolvimento das complicações 

no diabetes tipo 1 (DM1) e a diminuição das defesas antioxidantes (enzimáticas e 

não-enzimáticas) parecem correlacionar-se com a gravidade das alterações 

patológicas no DM1 (Sepúlveda et al., 2008). 
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A propedêutica clínico-cirúrgica dos pacientes diabéticos preconiza a 

avaliação de fatores que possam colaborar para proporcionar as melhores 

condições para a reparação tecidual (Gregori; Campos, 2004). 

 

 

2.3 DIABETES MELLITUS E REPARAÇÃO ÓSSEA 

 

 

A vasculopatia periférica, comum no DM crônico, é uma doença que acomete 

principalmente a microvascularização. Os altos níveis intracelulares de glicose e de 

glicólise levam a formação de produtos que são tóxicos às células endoteliais e que 

predispõe à vasodilatação. A vascularização se torna funcionalmente anormal, a 

perfusão do oxigênio diminui conduzindo a um estado de hipóxia tecidual que 

representa importantes limitações ao processo normal de reparação tecidual 

(Nishikawa et al., 2000; Yildirim et al., 2007; Pérez-Matute et al., 2009).  

A função de diversos tipos celulares necessários ao processo de reparação 

dos tecidos pode estar prejudicada no diabetes. Liu e Velásquez (2008) observaram 

que o número e a função das células progenitoras endoteliais podem ser afetados 

durante o diabetes não compensado. Os autores comentam que estes mecanismos, 

apesar de ainda não estarem muito bem esclarecidos, estão relacionados a fatores 

indutíveis pela hipóxia tecidual (HIFs). 

Thrailkill et al. (2005) e Diniz et al. (2008) descrevem alterações da 

neoformação óssea, atrasos na consolidação de fraturas, pobre formação de calo 

ósseo, consolidação insuficiente e instável das fraturas em condições de 

hiperglicemia constante como na doença Diabetes Melittus (DM). 

He et al. (2004) e Mainardes et al. (2007) relatam alterações na neoformação 

óssea em fraturas em condições de hiperglicemia constante, como insuficiência e 

instabilidade bem como pobre formação de calo ósseo.  

Liu et al. (2006) e Kayal et al. (2009) observaram que em ratos diabéticos 

houve aumento da resposta inflamatória em doença periodontal induzida, aumento 

da atividade dos osteoclastos, e menor neoformação óssea, capazes de 

comprometer a reparação óssea. 
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Bedi et al. (2010) utilizaram análises bioquímicas, histomorfométricas e 

imunoistoquímicas para estudar a reparação do tendão da articulação da pata 

superior de ratos após a sua separação cirúrgica. O autor encontrou menor 

formação de tecido cartilaginoso, menor formação de colágeno organizado e maior 

deposição de AGEs na interface osso-tendão. Estes resultados confirmam que a 

hiperglicemia não controlada compromete a reparação dos tecidos ósseos em 

animais experimentais.  

Quando há o controle restrito da glicemia as respostas teciduais são similares 

às encontradas sob ausência de distúrbios do metabolismo da glicose (de Morais et 

al., 2009; Advance Collaborative Group, 2008).  

Follak et al. (2004) avaliaram a reparação de defeitos ósseos de diferentes 

tamanhos em fêmures de animais diabéticos concluindo que defeitos ósseos 

maiores que 1,2mm apresentaram prejuízo na mineralização após o décimo quarto 

dia. Animais diabéticos que apresentaram controle da glicemia com o uso de insulina 

exógena apresentaram reparação satisfatória.  

 

 

2.4 APLICAÇÃO DO OZÔNIO E A REPARAÇÃO TECIDUAL 

 

O ozônio (O3) é uma molécula instável composta por três átomos de 

oxigênio. Este gás é encontrado na estratosfera terrestre onde é produzido pela 

ação dos raios ultravioleta sobre o oxigênio (Rubin, 2001). Comparado ao oxigênio 

(O2) o ozônio apresenta uma solubilidade 50% maior em água (Buliés, 1996; Bocci, 

2004a). Quando diluído em água pura o ozônio torna-se estável por horas 

dependendo da temperatura ambiente, da pressão atmosférica e concentração de 

produção pela fonte do gás. Sob estas condições a instabilidade do ozônio se 

modifica sendo que parte das moléculas de decompõem rapidamente e parte 

permanecem estáveis (von Gunten, 2003; Stübinger et al., 2006). Por ser um 

potente oxidante, tem sido muito utilizado como agente antimicrobiano na indústria 

de alimentos, no saneamento ambiental e de água potável (Bocci, 2008).  

Desde a Primeira Guerra Mundial os efeitos do uso de agentes oxidativos, 

como o ozônio, são estudados para o tratamento de feridas crônicas de pacientes 
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portadores do diabetes devido à sua ação antimicrobiana, capacidade de estimular a 

reparação tecidual e a resposta imunológica (Bocci, 2004a, 2006; Grootvelt et al., 

2004; Re et al., 2008). 

Fisch1 (1933 apud Fillippi, 1997) foi o pioneiro em utilizar o ozônio em 

odontologia para o tratamento de cáries e infecções periodontais crônicas. O 

cirurgião alemão Dr. Erwin Payr2 (1935 apud Azarpazhooh; Limeback, 2008) utilizou 

o ozônio diluído em água em cirurgias bucais para promover hemostasia, melhorar 

oxigenação local e inibir a proliferação bacteriana. 

O contato da molécula de ozônio com fluidos orgânicos acarreta a formação 

de moléculas reativas de oxigênio, que influenciam eventos bioquímicos do 

metabolismo celular, o que pode segundo alguns autores proporcionar benefícios à 

reparação tecidual (Fillippi, 1997; Cruz et al. 1997; Cardoso et al. 2000; Re et al., 

2008). 

A atividade do oxigênio na reparação tecidual não se restringe ao 

componente antimicrobiano, mas também atua nos processos de oxido-redução que 

modulam a reparação tecidual (Bocci, 2004b, 2006; Sen; Roy, 2008). 

A molécula de ozônio reage com ácidos lipídicos poli-insaturados, com 

antioxidantes como o ácido ascórbico e o ácido úrico e com o componente tiol 

(grupo-SH) encontrado na cisteína, na glutamina reduzida e na albumina, levando, 

entre outros, à formação de água e produtos oxidativos lipídeos (POLs). Inúmeros 

estudos têm sido realizados para elucidar os efeitos tóxicos e estabelecer a dose 

terapêutica correta de aplicação do ozônio (Pryor et al., 1995). Dependendo da dose 

utilizada do ozônio, também podem ser danificados carboidratos, proteínas e 

estruturas do DNA e RNA (Bocci, 2006). 

Bons resultados foram observados com o uso terapêutico do ozônio no 

tratamento de pacientes com neuropatia diabética (Batista et al., 2001), doenças 

oftálmicas (Vigna; Menéndez-Cepero, 2007), exposições ósseas pós-trauma (Buliés, 

1996), artropatias degenerativas (Buliés et al., 1997), doenças respiratórias (Gent et 

al., 2003), insuficiência renal aguda (Calunga et al., 2009), tratamento de 

                                            
1
 Fisch EA. Die ozontherapie in der Zahn-, Mund-, Kieferheikunde [Thesis]. Bonn, Germany: 

Rheinische Friedrich Willhens Universität; 1934 
2
 Payr E. Über Ozonbehaudlung in der Chirurgie. Münch, Med Wochenschr. 1935; 82:220-91. 



 28 

osteonecrose avascular (Agrillo et al., 2006) e no tratamento de outras doenças 

(Martínez-Sánchez et al., 2005; Cosma et al., 2003). 

A toxidade do ozônio é hoje bem conhecida e controlável, e após décadas 

de estudos clínicos e experimentais, este gás é considerado por muitos autores, 

terapêutico, seguro e não tóxico quando em concentrações apropriadas (Batista et 

al., 2001; Bocci, 1996, 2006, 2008). 

Os efeitos tóxicos locais e sistêmicos deste gás no sistema pulmonar, 

quando respirados, incluem hiperatividade das vias aéreas, aumento da 

permeabilidade macromolecular epitelial, infiltração de neutrófilos e hipersecreção 

de muco (Pryor et al., 1995). 

Re et al. (2008) relatam que ozônio em baixas doses é capaz de promover 

uma pré-condição oxidativa por meio do aumento e preservação de sistemas 

endógenos antioxidantes. Os autores descrevem que este gás promove a 

regularização da concentração endógena de óxido nítrico e mantém um adequado 

balanço redox (Re et al., 2008).  

O peróxido de hidrogênio, gerado pelo contato do ozônio com os tecidos, 

atua como molécula sinalizadora intracelular, capaz de interagir com diferentes tipos 

celulares. Em contato com eritrócitos aumenta a glicólise, a formação de ATP e o 

transporte de oxigênio para os tecidos. Ativam os neutrófilos e os leucócitos 

aumentando a produção de interleucinas e citocinas, capazes de favorecer a 

resposta do sistema imune. Proporciona o aumento da atividade plaquetária e o 

aumento da liberação de autacóides e fatores de crescimento capazes de contribuir 

para a reparação tecidual. (Bocci, 2004ª, 2006).  

O ozônio é capaz de aumentar a expressão de citocinas pró inflamatórias, 

como a Interleucina-1 (IL-1) e o Fator-α de Necrose Tumoral (TNF-α), em vias de 

respostas de inflamação como a ciclo-oxigenase-2 (COX-2), e na ativação gênica de 

queratinócitos através da via NFkappaβ. Feridas dérmicas submetidas à aplicação 

de óleo ozonizado apresentaram aumento significativo da proliferação de 

fibroblastos e fibras colágenas após sete dias de reparação tecidual, quando 

comparadas ao grupo controle (Kim et al.,2009).  

O conceito de estresse oxidativo inclui hipertermia, hipóxia, isquemia, 

hipoglicemia e alterações do pH. Em doses não tóxicas, a aplicação do ozônio 
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representa um estresse oxidativo agudo, não deletério, que induz uma resposta 

celular antioxidante capaz de reverter o estresse oxidativo crônico existente. O 

resultado da resposta antioxidante é o aumento da vasodilatação local e da 

angiogênese, da liberação de citocinas e de fatores de crescimento que, juntamente 

com a atividade antimicrobiana que o ozônio possui, representam elementos cruciais 

no tratamento de diversas doenças metabólicas, inflamatórias, infecciosas ou ainda 

neoplásicas (Bocci, 1996, 2006).  

A aplicação do ozônio diluído em água também tem sido objeto de 

investigação. O trabalho experimental de Cardoso et al. (2000) verificou que a 

administração oral de água ozonizada (concentração de 0,6μg ml-1) pôde diminuir a 

ocorrência e a gravidade de úlceras gástricas induzidas e atenuou o edema de 

lesões dérmicas induzidas. Baseados nos resultados, os autores sugerem que a 

água ozonizada participa como modulador específico do processo inflamatório por 

indução gradual do estresse oxidativo (Cardoso et al., 2000).  

Diversos autores descrevem o uso da água ozonizada para diferentes 

tratamentos cirúrgicos odontológicos, sem contanto compreender totalmente o 

mecanismo pelo qual a ação do ozônio leva aos efeitos observados (Fillippi, 1997; 

Krozer et al., 1999; Ebensberger et al., 2002).  

Os efeitos antissépticos do ozônio foram estudados por Huth et al. (2006). A 

ação antimicrobiana e a ausência de desenvolvimento de resistência farmacológica 

foram notadas na purificação de água de abastecimento e preservação de 

alimentos.  

Estudos experimentais em animais verificaram que o ozônio diluído em água 

(4ppm) não apresentou efeito tóxico quando utilizado em irrigações trans-operatórias 

de feridas dérmicas e mostrou interferência no processo de reparação tecidual no 

tocante a contração da ferida e na formação de matriz extracelular. Em animais 

sistemicamente saudáveis a concentração de 4ppm de ozônio em água favoreceu 

uma contração maior no processo de reparo tecidual (Traina et al., 2007; Traina, 

2008). 

Em um estudo em humanos, as irrigações com a solução de ozônio diluído 

em água na concentração de quatro (4) ppm quando utilizadas para antissepsia 

imediata de alvéolos pós-exodontia diminuiu a colonização de microrganismos 
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anaeróbios presentes no interior de alvéolos dentários e não mostraram efeito tóxico 

clínico no processo de reparo tecidual das feridas alveolares (Deboni, 2008). 

 

 

2.5 MODELOS EXPERIMENTAIS PARA O ESTUDO DO DIABETES MELLITUS  

 

 

O método mais efetivo para a indução do DM de forma similar à doença 

encontrada em seres humanos é a remoção cirúrgica do pâncreas. Porém noventa e 

cinco por cento do órgão deve ser removidos para que as ilhotas de Langerhans 

remanescentes não hipertrofiem e suplantem a secreção de insulina capaz de 

manter os níveis glicêmicos séricos (Rees; Alcolado, 2005).  

O modelo de indução química do DM pode ser realizado por meio do uso 

Aloxane e do uso da Estreptozotocina (Streptozotocin - STZ). O aloxane leva à 

destruição rápida das células β pancreáticas por meio de um mecanismo de 

estresse oxidativo resultante do metabolismo da droga associado ao um rápido fluxo 

de cálcio para o meio intracelular (Carvalho et al., 2005; Akbarzadeh et al., 2007; 

Etuk; Muhammed, 2010). 

Um dos modelos mais bem caracterizados para se estudar o impacto do 

diabetes no tecido ósseo em ratos e camundongos é a indução do diabetes tipo-1 

pela administração de Estreptozotocina. A aplicação de STZ leva as células β 

pancreáticas à necrose conduzindo à hipoinsulinemia e hiperglicemia (Akbarzadeh 

et al., 2007; Ogasawara et al., 2008). 

A STZ foi identificada em 1950 em uma cepa da bactéria Streptomyces 

achromogenes encontrada em plantações de soja. Em 1960 foi comprovada a 

atividade citotóxica seletiva sobre as células β das ilhotas de Langerhans do 

pâncreas sendo sugerida a sua utilização para indução experimental de DM e para o 

tratamento quimioterápico de neoplasias pancreáticas (Gichne et al., 1968; Murray-

Lyon et al., 1968).  

Esta droga é levada para o espaço intracelular pelas proteínas 

transportadoras de glicose localizadas na membrana plasmática. O metabolismo da 

STZ produz, entre outros compostos, óxido nitroso (NO) que em contato com o O2 
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gera uma toxina capaz de agredir proteínas e material genético (DNA).  O sistema 

de reparo do DNA utiliza grande quantidade de NAD (nicotinamida difosfato) e ATP 

(adenosina tri-fosfato) gerando alto estresse oxidativo e morte celular (Van Dyke et 

al., 2010).   

O modelo experimental de indução de DM com STZ pode ser aplicado para 

estudos que avaliem a reparação óssea com resultados satisfatórios. Reddy et al. 

(2001) encontraram alterações na integridade biomecânica de ossos longos em 

ratos induzidos ao DM com STZ que necessitavam de menor força para fraturar 

fêmures e tíbias, mesmo após a eutanásia dos animais. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Avaliar, comparativamente, os efeitos da irrigação trans-operatória de solução 

de ozônio diluído em água, sobre feridas ósseas monocorticais realizadas em 

fêmures de ratos Wistar, induzidos ou não ao diabetes, considerando os aspectos 

histomorfológicos e histomorfométricos da reparação óssea. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

 O projeto foi aprovado em 2 de março de 2009 pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da FOUSP, subcomissão de pesquisa experimental animal seguindo as 

normas do COBEA sob protocolo CEP-FOUSP 04/2009 (Anexo A).  

Todos os procedimentos cirúrgicos experimentais foram realizados junto ao 

Laboratório de Cirurgia Experimental do Departamento de Cirurgia Prótese e 

Traumatologia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. O 

material para o estudo histológico da reparação tecidual foi processado e avaliado 

junto ao Laboratório de Patologia Cirúrgica da Disciplina de Patologia Bucal e junto 

ao Laboratório de Informática dedicado a Odontologia (LIDO) da Disciplina de 

Patologia Geral do Departamento de Estomatologia da Faculdade de Odontologia de 

Universidade de São Paulo. 

  

 

4.1 MATERIAL 

 

 

 Sessenta (60) ratos (Rattus novergicus albinus, Wistar) machos com peso 

entre duzentos e duzentos e cinqüenta gramas (200g – 250g), e idade aproximada 

de sessenta (60) dias provenientes do Biotério Central do Instituto de Pesquisas 

Nucleares (IPEN) foram selecionados para o estudo. Os animais, durante todo o 

período da pesquisa foram mantidos em gaiolas de polipropileno ventiladas, forradas 

com maravalha de madeira esterilizada, com ciclo dia/noite de 12/12 horas e 

alimentados por meio de ração para roedores (Labina for Rodents - Purina®) e água 

ad libitum. 

 Os animais foram divididos em dois grupos. O grupo D, (n=30) cujos animais 

foram induzidos ao diabetes e o grupo N (n=30), cujos animais não sofreram 

indução. A Tabela 4.1 ilustra a distribuição dos animais dentro dos grupos. 
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Tabela 4.1 - Distribuição dos animais nos períodos e grupos controle e experimentais 

TEMPO 

H2O+03 H2O TOTAL 

7  dias 14 dias 21 dias 7  dias 14 dias 21 dias 

30 

G
R

U
P

O
 

D 

N
º 

d
e
 

a
n
im

a
is

 

5 5 5 5 5 5 

15 15 

N 

N
º 

d
e
 

a
n
im

a
is

 

5 5 5 5 5 5 30 

15 15 

 

 

4.2 MÉTODOS  

 

 

4.2.1 Indução ao Diabetes  

 

 

Trinta (30) animais foram submetidos a jejum de 16 horas anteriormente à 

indução ao diabetes realizada por meio da administração de injeção única, via 

intraperitoneal, de 60mg/Kg de Estreptozotocina (Streptozotocin - STZ - Sigma 

Chemical Co. St Louis, MO, USA) dissolvida em 0,1mL de solução tampão citrato de 

sódio (pH 4,5). O grupo controle (N), composto por 30 animais, foi submetido à 

injeção de dose única de 0,1mL de tampão citrato de sódio pela via intraperitoneal. 

Todos os animais tiveram as suas massas aferidas previamente à administração da 

STZ. 

Setenta e duas (72) horas após a administração da droga STZ as taxas de 

glicemia foram aferidas nos animais do grupo N e D por meio de um glicosímetro 

capilar Accucheck (Roche®) utilizando-se sangue coletado de ferida realizada na 

extremidade distal da cauda dos animais utilizando-se de secção por tesoura de 

ponta fina. A mesma mensuração foi repetida durante o pré-operatório imediato de 

todos os animais. Foram considerados pertencentes ao grupo D os animais que 

apresentaram glicemia entre 200mg/dL e 500mg/dL nas duas medições realizadas. 
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Os pâncreas dos animais do grupo D foram removidos após a eutanásia para 

análise das células β das ilhotas pancreáticas e comprovação da existência ou não 

de DM1 por meio de observação de cortes histológicos por microscópio de luz 

convencional (Olimpus® CH2 – Olimpus Optical Co. Ltd – Japan), sob foco fixo e 

clareza de campo, com aumento final de 400X. 

 

 

4.2.2 Produção da Água Ozonizada 

 

 A água ozonizada foi obtida pela diluição do gás ozônio, produzido por um 

gerador (Ozone & Life®3.0). O gás foi produzido utilizando uma fonte de oxigênio 

medicinal regulada por um fluxômetro de precisão (Rotarex®, USA) para um fluxo de 

1ml/min. A quantidade de ozônio produzida pelo gerador, na posição 10 do 

potenciômetro, atingiu a concentração de produção de 47,7mg O3/L seguindo a 

calibração do aparelho pelo fabricante.  

O ozônio gerado foi transportado por uma mangueira de silicone para uma 

coluna de vidro de 1,58m de altura contendo dois litros de água MilliQ® (Millipore™). 

O gás foi diluído no meio aquoso por meio de uma pedra porosa de vidro durante 

dez (10) minutos. A concentração final de O3 diluído em água atingiu 4ppm de O3 e 

foi monitorada empregando-se um analisador colorimétrico obtido pelo kit 

Chemets™ (modelo R-7204 - Chemetrics™, INC-USA). 

A temperatura e umidade relativa do ar do ambiente foram monitoradas todos 

os dias em que a água ozonizada foi produzida. A água ozonizada foi utilizada para 

o procedimento experimental imediatamente após sua produção e durante o 

intervalo entre as cirurgias foi armazenada em tubo de vidro hermeticamente 

fechado por tampa de Teflon®. 

 

 

4.2.3 Procedimentos Cirúrgicos 

 

 

Todos os procedimentos cirúrgicos descritos a seguir seguiram os princípios 

gerais e fundamentais da cirurgia e protocolos de esterilização e anti-sepsia 
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adotados no Laboratório de Cirurgia Experimental do Departamento de Cirurgia, 

Prótese e Traumatologia. 

 

PRÉ-OPERATÓRIO  

 

 Administração de antibiótico profilático: benzil penicilina benzatina 

(Roche®) na dose de 40.000UI/Kg via intramuscular. 

 Aferição do peso de todos os animais previamente ao ato operatório. 

 Antissepsia com álcool 70º na porção distal da cauda dos animais para 

obtenção de gota de sangue para a mensuração da taxa glicêmica.  

 Aferição da glicemia setenta e duas (72) horas após a indução ao DM e 

no momento pré-operatório em todos os animais. 

 Anestesia geral pela aplicação do anestésico via intramuscular na dose 

de 0,8mg/kg (cloridrato de cetamina, Dopalen® - Vetbrands) e do 

relaxante muscular via intramuscular na dose de 0,3mg/kg (cloridrato de 

xilazina, Rompum® - Bayer SA) na musculatura femoral da pata direita 

dos animais. 

 Tricotomia na pata traseira esquerda do animal, em área dimensionada 

para a realização das incisões e acesso cirúrgico ao fêmur. 

 

TRANS-OPERATÓRIO 

 

 Anti-sepsia da pele da pata e regiões expostas ao campo operatório com 

Polivinil Pirrolidona Iodo (PVPI – Geyer®) 10%.  

 Incisão retilínea da pele realizada por meio de bisturi, lâmina 11, paralela 

ao longo eixo do fêmur, na região lateral da pata traseira esquerda do 

animal. 

 Divulsão dos tecidos por meio de espátula de Freer e exposição da 

musculatura da região da pata traseira do animal.  

 Perfuração sobre a face ântero-lateral do terço proximal da diáfise do 

fêmur, por meio de uma broca trefina, com diâmetro de 2 mm 

(DENTOFLEX©) acoplada a um motor elétrico de baixa rotação sob 

irrigação constante, por 10 minutos com 100 ml de água Milli-Q® com 4 
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ppm de ozônio ou sem a diluição de ozônio, de acordo com o grupo 

experimental. 

 Após as irrigações, os procedimentos de síntese das feridas cirúrgicas 

foram realizados por sutura por planos empregando fio de seda 3.0 

(Ethicon – Johnson & Johnson®) para musculatura e fio de Nylon 3-0 

(Brasuture®) para a pele. 

 

 
Figura 4.1 - Exposição do fêmur 

 

 
Figura 4.2 - Perfuração óssea monocortical 
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4.2.4 Eutanásia dos Animais 

 

 

 Após períodos de 7, 14 e 21 dias os animais de cada grupo foram 

eutanasiados, individualmente, em câmara de CO2. 

 As peças anatômicas foram obtidas por incisão da pele, dissecção da 

musculatura da pata do animal e desarticulação da cabeça do fêmur. 

 Dissecção dos tendões e remoção do fêmur.  

 Fixação da peça cirúrgica em formalina a 10%. 

 Aquisição do pâncreas do animal através de incisão crânio-caudal da 

pele do abdômen do animal, dissecção da musculatura e tecidos 

abdominais, dissecção do fígado, dissecção do pâncreas utilizando 

tesouras de ponta romba e fixação em formalina a 10%. 

 

 

4.2.5 Preparação das Amostras Histológicas 

 

 

 Após a fixação das peças cirúrgicas em formalina por quarenta e oito 

(48) horas, os fêmures foram imersos em solução de EDTA 10% 

(pH=7.4) durante 6 semanas para desmineralização do tecido ósseo. 

 O processamento das peças para os estudos histológicos seguiu o 

protocolo padrão utilizado pelo Laboratório de Patologia Bucal da 

FOUSP. 

 Os fêmures foram incluídos em blocos de parafina e cortados 

paralelamente ao seu maior eixo, centralmente à ferida óssea, com 

espessura de 4,5μm e submetidos à coloração de Hematoxilina-Eosina 

(HE). 
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4.2.6 Análise Histomorfológica 

 

 

As lâminas das peças cirúrgicas foram analisadas por microscópio de luz 

convencional (Olimpus® CH2 – Olimpus Optical Co. Ltd – Japan), sob foco fixo e 

clareza de campo, com aumento final de 400x, seguindo os procedimentos adotados 

pelo Laboratório de Patologia Bucal. 

A análise dos aspectos histomorfológicos do reparo ósseo foi realizada de 

forma cega por dois observadores independentes que avaliaram as seguintes 

características da reparação tecidual: infiltrado inflamatório, presença de necrose, 

hemorragia, vasos neoformados e neoformação óssea. Os parâmetros descritos 

anteriormente foram ponderados por meio de uma escala arbitrária classificada de 

zero a três (0 = ausente; 1 = pouco; 2 = moderado; 3 = intenso). 

 

 

4.2.7 Análise Histomorfométrica 

 

 

Imagens de dois cortes de cada animal foram obtidas das lâminas 

histológicas coradas por Hematoxilina e Eosina capturadas por câmera tipo CCD 

(Sony®) acoplada a microscópio Jeol® e placa de digitalização de imagens 

(Captivator®) e transferidas para software de morfometria digital (ImageLab 2000®). 

As imagens do campo histológico (aumento de 400x) na região da perfuração óssea 

do fêmur do animal foram digitalizadas e analisadas (em porcentagem de pixels) 

quanto à quantidade de trabéculas ósseas neoformadas, permitindo estimar a 

evolução do processo de neoformação óssea em cada tempo experimental.  

 A metodologia de estudo histomorfométrico foi padronizada pelo Laboratório 

de Informática Dedicado à Odontologia da Faculdade (LIDO-FOUSP). Foi aferida a 

porcentagem de pixels presentes dentro do intervalo entre o início e o término da 

curva de frequência no histograma obtido pelo software Imagelab2000® que 

envolvesse a maior região da ferida representativa da área de formação de 

trabéculas ósseas evitando-se áreas de artefato ou espaços em branco.  
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Para cada corte foram quantificados, de forma cega, nove (9) campos 

consecutivos nas feridas (três em cada borda, três na região central da perfuração 

óssea), nos períodos de 7 e 14 dias e 21 dias, conforme a ilustração 4.1. 

 

 

 

Figura 4.3 - Esquema apresentando a distribuição, dentro da ferida óssea, dos campos analisados 
pela histomorfometria 

 

 

4.2.8 Análise Estatística 

 

 

4.2.8.1 Análise Estatística de Uniformidade dos Grupos Experimentais 

 

  

 Foi aplicado o Teste de Uniformidade de Kolmogórov-Smírnov, utilizando o 

software SPSS (Statistical Package for Social Sciences), em sua versão 17.0, com o 

intuito de verificar o grau de uniformidade dos valores, obtidos pela histomorfometria, 

dentro de cada um dos quatro grupos estudados e em cada período. 
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4.2.8.2 Análise Estatística das Variáveis de Interesse 

 

  

Foi aplicado o Teste de Mann-Whitney, utilizando o software SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences), em sua versão 17.0, com o intuito de verificar 

possíveis diferenças entre as médias das porcentagens de trabéculas ósseas entre 

os animais diabéticos e não diabéticos (D e N) que receberam irrigações com ozônio 

diluído em água ou por água Milli-Q® pura dentro de cada tempo experimental (7, 14 

e 21 dias pós-operatórios). 

 Foi aplicado o Teste de Kruskal-Wallis, utilizando o software SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences), em sua versão 17.0, com o intuito de verificar 

possíveis diferenças entre os grupos e subgrupos experimentais e controle (D 

H20+O3; D H2O; N H2O+O3 e N H2O), quando comparados concomitantemente, em 

cada momento de observação. 
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5 RESULTADOS 

 

 

 Da amostra inicial de sessenta (60) animais. Onze (11) não foram incluídos 

no estudo por apresentarem fratura no período pós-operatório, detectadas durante 

as dissecções pós-eutanásia. Um (1) animal, diabético, que não recebeu O3, não foi 

considerado para as análises por apresentar infecção na ferida cirúrgica após sete 

(7) dias pós-operatórios caracterizada por abscesso exibindo secreção purulenta.  

 A amostra de estudo final foi composta por quarenta e oito animais (n=48) 

divididos em dois grupos (D e N) divididos cada um em dois subgrupos (n=12).  

 A glicemia capilar média aferida nos animais do grupo D foi de 443,75mg/dL, 

(de 323mg/dL a 563mg/dL), Os animais que não foram induzidos ao diabetes 

apresentaram glicemia média de 83 mg/dl. Os animais apresentaram peso médio de 

231g (de 210g a 250g), como pode ser observado no Anexo B. 

 Os cortes histológicos dos pâncreas dos animais induzidos ao diabetes 

revelaram necrose das ilhotas de Langerhans comprovando o efeito da STZ sobre o 

tecido pancreático. 

 A temperatura e a umidade relativa do ar ambiente apresentaram médias de 

24,7°C e 60% respectivamente nos dias que a água ozonizada foi produzida. A 

concentração de ozônio diluído na água pura manteve-se constante em 4 ppm ou 

4mg/L. 

 
 
5.1 ANÁLISE HISTOMORFOLÓGICA 

 

 

5.1.1 Período de Sete (7) Dias Pós-Operatórios 

 

 

 A análise histomorfológica do grupo N revelou que nos espécimes 

submetidos à aplicação da solução de ozônio diluído em água foi possível observar 

intenso infiltrado inflamatório e áreas hemorrágicas no centro da lesão. O 

trabeculado ósseo presente nos cortes histológicos dos animais pertencentes ao 

2
7
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grupo N (H2O+O3) apresentou características de imaturidade nos limites entre a 

lesão e a medula hematopoiética. A área central das lesões apresentou células em 

proliferação à semelhança de um calo ósseo em fase inicial de formação. Os 

animais do grupo não diabético, não submetidos à irrigação por meio de água 

ozonizada (N H20) mostraram trabéculas ósseas distribuídas de maneira uniforme 

por toda a extensão da lesão, em maior número, com linhas de aposição evidentes. 

A medula hematopoiética apresentou-se infiltrada na base das lesões e foi possível 

constatar recuperação da integridade do periósteo.  

 As lesões ósseas observadas nos animais induzidos ao DM1 que não 

receberam a ozonioterapia apresentaram hemorragia extensa, pequena quantidade 

de infiltrado inflamatório e trabeculado ósseo imaturo nos limites das lesões. A 

análise das lâminas dos animais induzidos ao diabetes em que foram aplicadas as 

irrigações por ozônio diluído em água permitiu notar menor tecido hemorrágico, 

porém infiltrado inflamatório similar ao observado nos animais do grupo D sem 

irrigações por água ozonizada. As trabéculas ósseas estavam distribuídas de forma 

uniformes e mais imaturas em relação ao controle negativo. 

 Todos os animais nos quais foram realizadas a irrigação das feridas ósseas 

com água ozonizada foi possível observar intensa neoformação de vasos 

sanguíneos distribuídos por toda a lesão conforme pode ser observado nas figuras 

5.1 e 5.2 e pela Tabela 5.1. 

  

 

5.1.2 Período de Quatorze (14) Dias Pós-Operatórios 

 

 

 A observação das lâminas referentes ao grupo de animais não diabéticos (N 

H2O+O3) cujas feridas ósseas foram irrigadas com água ozonizada revelou a 

presença de pouco infiltrado inflamatório, medula hematopoiética adjacente aos 

limites da ferida óssea e trabeculado ósseo menos maduro quando comparado ao 

grupo controle (N H2O) que apresentou trabéculas ósseas menores e mais maduras. 

É importante salientar que as áreas de trabéculas imaturas, aparentemente, estão 

sendo remodeladas a partir das periferias das feridas.  

 As lâminas dos animais diabéticos submetidos à ozonioterapia (D H2O+ O3) 

mostraram extensas áreas hemorrágicas, proliferação de vasos sanguíneos, 
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neoformação de trabéculas ósseas em fase menos adiantada e com maior infiltração 

de medula hematopoiética quando comparados aos animais diabéticos controles (N 

H2O). Os resultados acima descritos podem ser observados nas Figuras 5.1 e 5.2 e 

pela Tabela 5.1. 

 

 

5.1.3 Período de Vinte E Um (21) Dias Pós-Operatórios 

 

 

 As feridas dos animais não diabéticos em que o ozônio diluído em água foi 

aplicado (N H2O+O3) revelaram a presença de trabeculado ósseo imaturo, invasão 

da medula hematopoiética e formação da cortical óssea incompleta. Nos animais do 

grupo controle foi possível observar pouca presença de trabéculas ósseas, invasão 

do tecido medular e neoformação da cortical óssea quase na totalidade (N H2O). 

 A análise das feridas dos animais diabéticos que receberam a ozonioterapia 

mostrou maior presença de infiltrado inflamatório e tecido hemorrágico, penetração 

da medula hematopoiética, e presença de trabéculas ósseas próximas à região mais 

superficial das lesões e cortical óssea não totalmente formada. As feridas nos 

diabéticos que não foram submetidos à aplicação de ozônio diluído em água foi 

possível notar a presença de menor quantidade de trabéculas ósseas em 

comparação aos animais do grupo D que receberam a ozonioterapia. Em ambos os 

grupos de animais diabéticos foi possível observar extensa substituição da medula 

óssea hematopoiética por tecido gorduroso.  

 Os resultados acima estão descritos na Tabela 5.1 e estão ilustrados pelas 

Figuras 5.1 e 5.2.  
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Tabela 5.1 - Resultado da avaliação histomorfológica quantitativa arbitrária dos cortes 
histológicos nos grupos e períodos 

 

Aspectos 

histológicos 

observados 

Período 

D N 

H2O + O3 H2O H2O + O3 H2O 

Infiltrado 
inflamatório 

7 dias 1 1 3 2 

14 dias 2 2 1 1 

21 dias 2 1 1 0 

Necrose 

7 dias 0 0 0 0 

14 dias 0 0 0 0 

21 dias 0 0 0 0 

Hemorragia 

7 dias 2 3 2 2 

14 dias 3 2 2 2 

21 dias 2 1 1 0 

Edema 

7 dias 3 3 3 2 

14 dias 3 2 2 1 

21 dias 2 2 2 1 

Neoformação de 
vasos sanguíneos 

7 dias 3 2 3 2 

14 dias 3 2 3 2 

21 dias 2 1 2 1 

Infiltração da 
Medula 

Hematopoiética 

7 dias 2 1 2 2 

14 dias 3 2 2 3 

21 dias 3 2 3 3 

Neoformação de 
trabéculas ósseas 

7 dias 1 1 1 2 

14 dias 3 2 2 3 

21 dias 2 3 1 1 

 

 

 

 



 
 

Figura 5.1 - Fotomicrografias das feridas ósseas, de cada grupo e período (HE - aumento 250x). (A - D): Imagens das feridas cirúrgicas após sete dias de 
reparação. Em A: Grupo N H2O; em B: Grupo N H2O+O3; em C: Grupo D H2O e em D: Grupo D H2O+O3. (E - H): Imagens das feridas cirúrgicas 
após quatorze dias de reparação. Em E: Grupo N H2O; em F: Grupo N H2O+O3; em G: Grupo D H2O e em H: Grupo D H2O+O3. (I - L): Imagens 
das feridas cirúrgicas após vinte e um dias de reparação. Em I: Grupo N H2O ; em J: Grupo N H2O+O3; em K: Grupo D H2O e em L: Grupo D 
H2O+O3. 

4
6
 



 
 

Figura 5.2 - Fotomicrografias das feridas ósseas, de cada grupo e período (HE - aumento 400x). Imagens das feridas cirúrgicas após sete dias de reparação. 
Em A: Grupo N H2O; em B: Grupo N H2O+O3; em C: Grupo D H2O e em D: Grupo D H2O+O3. (E - H): Imagens das feridas cirúrgicas após 
quatorze dias de reparação. Em E: Grupo N H2O; em F: Grupo N H2O+O3; em G: Grupo D H2O e em H: Grupo D H2O+O3. (I - L): Imagens das 
feridas cirúrgicas após vinte e um dias de reparação. Em I: Grupo N H2O ; em J: Grupo N H2O+O3; em K: Grupo D H2O e em L: Grupo D 
H2O+O3. 

4
7
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5.2 ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA 

 

 

 Os resultados obtidos por meio das análises histomorfométricas permitiram 

quantificar a formação de trabéculas ósseas de cada grupo experimental e em cada 

período estudado.  

 As avaliações histomorfométricas foram realizadas em dois (2) cortes 

histológicos de cada animal. Apenas os cortes histológicos de dois (2) animais, um 

do grupo N H2O de 21 dias e um do grupo D H2O de 21dias não permitiram a 

avaliação histomorfométrica por problemas de processamento laboratorial das 

peças. Ao total foram analisados 92 cortes histológicos. 

 No período de observação de sete dias pós-operatórios foram realizadas 

observações em nove (9) campos da ferida. Nos períodos de quatorze e vinte e um 

dias pós-cirúrgicos foram observados entre cinco e seis (5-6) campos em cada corte. 

Ao total foram avaliados 703 campos entre todos os grupos. 

 Os valores obtidos representam a porcentagem de pixels correspondentes 

às trabéculas ósseas neoformadas. Os valores originais de todos os dados obtidos 

na histomorfometria estão apresentados no Anexo C. As médias dos valores obtidos 

na leitura dos campos para cada animal de cada grupo e para cada período estão 

expressas na Tabela 5.2 e no gráfico 5.1. 

 

 

Tabela 5.2 - Médias da porcentagem de trabéculas ósseas formadas em cada grupo 
e período 

 

 H2O + O3 H2O 

 N D N D 

7 dias 45,25 49,63 47,90 51,15 

14 dias 40,68 38,89 37,21 44,65 

21 dias 38,71 47,40 47,40 49,18 
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5.3 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

 

5.3.1 Análise Estatística de Uniformidade dos Grupos Experimentais 

 

 

 O teste de Uniformidade de Kolmogórov-Smírnov verificou a uniformidade 

dos resultados dentro dos grupos e dos períodos. Como os resultados de 

significância calculada estiveram acima de 5% (p>0,050, significância adotada), 

pudemos afirmar que houve uniformidade dos valores observados dentro de cada 

grupo. (Tabela 5.3) 

 

 

 

Gráfico 5.1 - Representação gráfica das médias de porcentagem de osso neoformado 
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Tabela 5.3 - Resultado do teste de uniformidade de Kolmogórov-Smírnov para as leituras 
obtidas pela histomorfometria 

 

Períodos Grupos n Significância (p) 

7 dias 

Grupo D H2O + O3  4 0,459 

Grupo N H2O + O3 4 0,490 

Grupo D H2O 4 0,964 

Grupo N H2O 4 0,670 

14 dias 

Grupo D H2O + O3  4 0,877 

Grupo N H2O + O3 4 0,295 

Grupo D H2O 4 0,964 

Grupo N H2O 4 0,840 

21 dias 

Grupo D H2O + O3  3 0,893 

Grupo N H2O + O3 4 0,959 

Grupo D H2O 4 0,195 

Grupo N H2O 3 0,893 

Significância estatística p≤0,05 

 

 

5.3.2 Análise Estatística das Variáveis de Interesse 

 

 

 A aplicação do teste Mann-Whitney, permitiu verificar possíveis diferenças 

na neoformação óssea com e sem a aplicação do ozônio diluído em água 

considerando todos os períodos de observação pós-operatórios.  

 Nas comparações entre os subgrupos (N H20+O3) e (N H2O), Tabela 5.4, 

houve diferença estatisticamente significante no período de 21 dias, enquanto nos 

períodos de 7 e 14 dias esta diferença não foi observada. Nas comparações entre os 

subgrupos (D H2O+O3) e (D H2O), Tabela 5.5; assim como nas comparações entre 

os subgrupos (D H2O+O3) + (N H2O+O3) e os subgrupos (D H2O) + (N H2O), Tabela 

5.6; os resultados de significância calculada estiveram acima de 5% (0,050, 

significância adotada), permitindo afirmar que não houve diferença estatisticamente 

significante. 

  A aplicação do teste de Kruskal-Wallis, entre os grupos (D H20+O3; D H2O; 

N H20+O3 e N H2O), Tabela 5.7, permitiu inferir que não houve diferenças 
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estatisticamente significantes entre os grupos experimentais e os grupos controle em 

nenhum dos períodos estudados.  

 

 

 

 

 

 

Significância estatística p≤0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.4 - Resultados do teste de Mann-Whitney para as diferenças entre as médias dos 
subgrupos (N H20+O3) e (N H2O) quanto aos períodos de observação de 7, 14 
e 21 dias pós-operatórios 

 

Período Grupo n Média 
Desvio-
padrão 

Mínimo Máximo 
Significância (p) 

7 dias 

H2O+O3 4 45,25 4,17 41,54 49,95 

0,564 

H2O 4 48,18 8,24 40,51 58,84 

Total 8 46,72 6,25 40,51 58,84 

14 dias 

H2O+O3 4 40,68 7,68 34,58 50,71 

0,773 

H2O 4 37,21 1,93 34,66 39,34 

Total 8 38,95 5,51 34,58 50,71 

21 dias 

H2O+O3 4 38,71 3,89 34,02 43,45 

0,034 

H2O 3 48,05 1,7 46,47 49,86 

Total 7 42,72 5,78 34,02 49,86 
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Significância estatística p≤0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 5.6 - Resultados do teste de Mann-Whitney para as diferenças entre as médias dos 
subgrupos (D H20+O3) + (N H20+O3) e os subgrupos (D H2O) + (N H2O) 
quanto aos períodos de observação de 7, 14 e 21 dias pós-operatórios 

 

Período Grupo n Média Desvio-
Padrão 

Mínimo Máximo Significância (P) 

7 dias 

H2O+O3 8 47,44 5,41 41,54 57,81 

0,401 

H2O 8 49,67 6,09 40,51 58,84 

Total 16 48,55 5,68 40,51 58,84 

14 dias 

H2O+O3 8 39,64 5,46 34,58 50,71 

0,208 

H2O 8 36 3,33 29,64 39,69 

Total 16 37,82 4,75 29,64 50,71 

21 dias 

H2O+O3 7 40,32 6,01 33,76 50,9 

0,225 

H2O 7 44,85 6,04 37,14 53,19 

Total 14 42,59 6,25 33,76 53,19 

Significância estatística p≤0,05 
 
 
 
 

Tabela 5.5 - Resultados do teste de Mann-Whitney para as diferenças entre as médias dos 
subgrupos (D H20+O3) e (D H2O) quanto aos períodos de observação de 7, 14 
e 21 dias pós-operatórios 

 

Período Grupo n Média 
Desvio-

padrão 
Mínimo Máximo Significância (p) 

7 dias 

H2O+O3 4 49,63 6,16 44,41 57,81 

0,564 

H2O 4 51,15 3,56 46,96 55,59 

Total 8 50,39 4,73 44,41 57,81 

14 dias 

H2O+O3 4 38,6 2,75 35,25 41,98 

0,248 

H2O 4 34,8 4,28 29,64 39,69 

Total 8 36,7 3,9 29,64 41,98 

21 dias 

H2O+O3 3 42,45 8,57 33,76 50,9 

1 

H2O 4 42,45 7,28 37,14 53,19 

Total 7 42,45 7,14 33,76 53,19 
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Tabela 5.7 - Resultados do teste de Kruskal-Wallis entre os grupos D H20+O3; D H2O; N 
H20+O3 e N H2O quanto aos períodos de observação de 7, 14 e 21 dias pós 
operatórios 

 

 Grupo n Média Desvio-padrão Mínimo Máximo Significância (p) 

7 
dias 

N H2O 4 49,63 6,16 44,41 57,81 

0,362 

N H20+O3 4 45,25 4,17 41,54 49,95 

D H2O 4 48,18 8,24 40,51 58,84 

D H20+O3 4 51,15 3,56 46,96 55,59 

Total 16 48,55 5,68 40,51 58,84  

14 
dias 

N H2O 4 38,6 2,75 35,25 41,98 

0,54 

N H20+O3 4 40,68 7,68 34,58 50,71 

D H2O 4 37,21 1,93 34,66 39,34 

D H20+O3 4 34,8 4,28 29,64 39,69 

Total 16 37,82 4,75 29,64 50,71  

21 
dias 

N H2O 3 42,45 8,57 33,76 50,9 

0,351 

N H20+O3 4 38,71 3,89 34,02 43,45 

D H2O 3 48,05 1,7 46,47 49,86 

D H20+O3 4 42,45 7,28 37,14 53,19 

Total 14 42,59 6,25 33,76 53,19  

Significância estatística p≤0,05 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

A cirurgia buco maxilo facial atua no tratamento de doenças que acometem 

a cavidade bucal, estruturas anexas, tecidos moles e os ossos da face de pacientes 

que por sua vez podem apresentar alterações sistêmicas, como o diabetes, que, se 

não controlado, podem comprometer a reparação tecidual (Gregori; Campos, 2004). 

O DM representa uma epidemia, cuja incidência expande-se acima das 

estimativas, e que acarreta custos extraordinários aos sistemas públicos de saúde 

(Wild et at., 2004; Shaw et al., 2010).  Dentre as diversas complicações em 

consequência do DM, os pacientes diabéticos sofrem de maior risco de doenças 

cardiovasculares, nefropatias, retinopatias, neuropatias, osteoporose, infecções e 

comprometimento da reparação tecidual (Knowler et al., 2005; Yildirim et al., 2007; 

Räkel et al., 2008; Lu et al., 2010; Macey et al., 1989; He et al., 2004; Mainardes et 

al., 2007).  

As doenças relacionadas ao DM são decorrentes da exposição prolongada 

dos tecidos às condições constantes de hiperglicemia que levam ao desequilíbrio 

entre a produção e o metabolismo das espécies reativas de oxigênio (Hamada et al., 

2009). As espécies reativas de oxigênio são produzidas de forma intrínseca pelo 

organismo e são utilizadas, dentre outras funções, como mensageiros para recrutar 

e ordenar os diferentes tipos celulares envolvidos na inflamação e reparação dos 

tecidos (Fillippi, 1997; Cruz et al., 1997; Cardoso et al., 2000; Re et al., 2008).  

A capacidade de interferir na produção de ROS distingue a ozonioterapia 

como uma técnica coadjuvante viável para auxiliar o tratamento de pacientes 

portadores de doenças que comprometem a reparação tecidual (Bocci, 2004ª, 2006; 

Re et al., 2008).  Diversos autores relatam o uso do O3 para o tratamento de 

diferentes doenças (Batista et al., 2001; Vigna; Menéndez-Cepero, 2007; Buliés, 

1996; Buliés et al., 1997; Gent et al., 2003; Calunga et al., 2009; Agrillo et al., 2006; 

Martínez-Sánchez et al., 2005; Cosma et al., 2003), mas devido à sua instabilidade e 

aos efeitos tóxicos observados nos tecidos expostos ao gás O3 (Pryor et al., 1995), 

outros veículos de aplicação mais seguros e capazes de manter a estabilidade do 

ozônio têm sido investigados (von Gunten, 2003; Stübinger et al., 2006).  

Neste estudo a aplicação de 4ppm de ozônio diluídos em água deionizada 

para as irrigações de feridas ósseas realizadas em fêmures de ratos induzidos e não 



55 
 

induzidos ao diabetes não apresentaram efeitos tóxicos, mas não foram capazes de 

estimular a reparação tecidual, contrariando a nossa hipótese. A idéia de que a 

maior disponibilidade de oxigênio, fornecido pela irrigação com água ozonizada na 

realização de uma ferida óssea em um organismo comprometido sistemicamente, 

poderia provocar uma reação favorável ao processo de reparo não pode ser 

comprovada pela metodologia desta investigação. Nossos resultados são coerentes, 

em parte, com aqueles observados em outras pesquisas realizadas no 

Departamento de Cirurgia, Prótese e Traumatologia Maxilo Faciais que vêm 

concluindo que os efeitos da aplicação de ozônio diluído em água podem provocar 

uma maior redução da área de feridas dérmicas e uma contração tecidual mais 

regular (Traina, 2008).  

O ozônio pareceu estimular o processo inflamatório nos tecidos, pois em 

todos os grupos submetidos à irrigação por meio de ozônio diluído em água foi 

notado maior infiltrado inflamatório que nos grupos controle. Está claro que como um 

agente oxidante este estimulo ao processo inflamatório já era esperado. Segundo 

Bocci (1996, 2006) o ozônio provoca no organismo uma condição oxidativa aguda, 

não deletéria, capaz de reverter o estado de estresse causado pelo excesso de 

espécies reativas de oxigênio. 

A análise histomorfológica dos cortes histológicos mostrou que os animais 

não diabéticos submetidos à aplicação de água ozonizada exibiram, no período de 

sete dias pós-operatórios, presença de infiltrado inflamatório e extensa 

vascularização das feridas. Nos animais diabéticos, que receberam ozônio, em sete 

dias pós-operatórios, foi possível notar extenso infiltrado inflamatório e proliferação 

de vasos sanguíneos. Interessante que não houve nenhum caso de necrose óssea 

provocada pela aplicação de ozônio na concentração de 4 ppm durante os primeiros 

minutos da confecção da ferida. Estes resultados confirmam as observações de 

Cardoso et al. (2000), Bocci (2006) e Kim et al. (2009) que mencionam que o ozônio 

age como modulador do processo inflamatório. 

De forma semelhante, nos grupos de animais diabéticos e não diabéticos 

submetidos ao ozônio, avaliados após quatorze dias do inicio da reparação tecidual, 

o processo hemorrágico e a neoformação vascular também foram mais evidentes. O 

estímulo à proliferação de vasos sanguíneos pode ser explicado pela possibilidade 

do ozônio em dissolver-se no plasma e reagir com antioxidantes hidrossolúveis e 

com ácidos lipídicos poli-insaturados disponíveis, levando à formação de água e 
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produtos oxidativos lipídeos. Estes produtos são responsáveis pela produção de 

vários compostos que atuam estimulando a angiogênese, como o óxido nítrico 

(Pryor et al., 1995). Comparativamente ao que já havia sido proposto por alguns 

autores (Kanczler, Oreffo; 2008), além dos efeitos antimicrobianos, o papel que 

fatores oxidantes e antioxidantes desempenham em todo o processo de resposta 

infamatória, de defesa e de reparação parece estar implicado com o papel 

terapêutico das moléculas de ozônio no tecido lesionado.  

Não foi possível observar diferenças estatisticamente significantes nas 

comparações entre médias obtidas com a análise histomorfométrica dos grupos de 

animais diabéticos e não diabéticos que foram submetidos à irrigação das feridas 

ósseas com água ozonizada, em nenhum dos períodos pós-operatórios observados. 

A comparação dos resultados entre grupos de animais diabéticos que receberam o 

ozônio e que não receberam o ozônio também não mostrou diferenças 

estatisticamente significantes.  

Quando as médias das análises histomorfométricas entre os animais não 

diabéticos que receberam ozônio e que não receberam foram comparadas os 

resultados dos grupos de sete e quatorze dias não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes (7 dias p=0.564; 14 dias p=0,773), porém o grupo de 

vinte e um dias mostrou relevância estatística (p=0,034) e os dados 

histomorfológicos comprovaram que houve um prejuízo na maturação das 

trabéculas ósseas neste grupo. 

O ozônio parece estimular o processo inflamatório nos tecidos, pois em 

todos os grupos submetidos à irrigação por meio de ozônio diluído em água foi 

notado maior infiltrado inflamatório que nos grupos controle. Aparentemente a ação 

do ozônio foi momentânea e localizada. A concentração de 4ppm utilizada apesar de 

poder ser considerada não tóxica aos tecidos, não mostrou efeito benéfico na forma 

em que foi utilizada – uma irrigação isolada durante o procedimento de perfuração.  

Apesar da irrelevância estatística entre as médias da quantidade de 

trabéculas ósseas neoformadas observadas pelo estudo histomorfométrica, a 

observação dos cortes histológicos dos animais diabéticos submetidos à irrigação 

por água ozonizada revelou que as trabéculas ósseas estavam mais maduras 

quando comparadas com os animais diabéticos não expostos à ozonioterapia, 

contrariando a nossa hipótese.  
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Entre os animais não diabéticos, a presença do ozônio também interferiu 

negativamente no processo de maturação da cortical óssea, o que pode ser 

comprovado estatisticamente. Esta observação vai de encontro aos resultados 

obtidos pelo estudo realizado por Halleen et al. (2003), em que espécies reativas de 

oxigênio resultantes do O3 em contato com os fluidos orgânicos podem atuar, entre 

outros, estimulando a ação dos osteoclastos durante a fase de remodelação óssea. 

O modelo de indução ao DM empregando a STZ para estudo do reparo 

ósseo em animais experimentais mostrou-se adequado, pois foi possível observar 

histomorfologicamente após sete dias, retardo no processo de maturação de 

trabéculas ósseas quando comparadas as feridas dos animais não diabéticos e 

induzidos ao diabetes. A realização de feridas ósseas monocorticais em fêmures de 

ratos foram passíveis de comparação mostrando-se um modelo eficaz de avaliação 

de alternativas que possam melhorar a reparação óssea em condições 

desfavoráveis como o DM. Quando foram analisados os animais do período 

experimental mais longo (21 dias) a glicemia chegou a níveis muito elevados e os 

animais estavam muito debilitados e o processo de reparação tecidual bastante 

prejudicado pela presença da doença. Estes resultados podem ser comparados aos 

obtidos por Follak et al. (2004) que estudou a reparação tecidual de feridas ósseas 

monocorticais de diferentes tamanhos, realizadas em fêmures de ratos induzidos ao 

DM. Assim como em nossa pesquisa, este autor também observou que mesmo sob 

condições hiperglicemia todas feridas mostraram neoformação de tecido ósseo. 

Nos animais diabéticos os sinais clássicos do DM, como polidipsia, poliúria e 

polifagia, puderam ser notadas, assim como perda de peso durante a realização da 

higiene das gaiolas e eutanásia dos animais. Foi claramente perceptível o elevado 

consumo de água e alimento e o odor ácido da urina causado pela presença de 

corpos cetônicos derivados da síndrome metabólica. Estes sinais são descritos por 

diversos autores e são largamente utilizados como critérios para sugerir e orientar a 

realização de exames que auxiliem o diagnóstico do DM (Andreolli et al., 2002; 

Maraschin et al., 2010). 

Foi observada a permanência do quadro inflamatório nos animais 

comprometidos pelo DM nos períodos de observação mais longos (14 e 21 dias), 

revelando o comprometimento sistêmico provocado pelo DM. Além disso, os cortes 

histológicos dos animais induzidos ao DM1, aos vinte e um dias pós-operatórios 

revelaram a substituição parcial do tecido hematopoiético por tecido gorduroso. Os 
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animais DM deste grupo haviam sido induzidos ao DM há mais de vinte dias e as 

imagens observadas ilustram alguns dos efeitos deletérios do DM observados em 

longo prazo. Estes resultados são comuns às observações de outros autores 

(Vestergaard et al., 2005; Räkel et al., 2008; Gholap et al. 2010). Liu et al. (2006) e 

Kayal et al. (2009) que comentam sobre as implicações do diabetes não 

compensado sobre os tecidos ósseos, capazes de comprometer a atividade 

osteoclástica.  

Entre todos os animais operados foi observado apenas um caso de infecção 

no grupo de animais diabéticos que não recebeu a irrigação com água ozonizada, 

este animal não foi incluído no estudo. Mesmo sob condições de hiperglicemia 

média bem acima de 200 mg/dl e por longo período de diabetes (mais de 21 dias),  

os animais submetidos à ozonioterapia não apresentaram infecção. Sabemos da 

potente atividade antimicrobiana do ozônio (Bocci, 1996, 2006), mas, devido à 

apresentação de somente um caso de caso de infecção, em um animal que não 

recebeu a aplicação de água ozonizada evidencia que foram rigorosamente 

seguidos os protocolos de aplicação de profilaxia antibiótica e os princípios de 

antissepsia e esterilizações dos materiais cirúrgicos e descartáveis. 

A quantidade de animais utilizados em cada grupo e período experimental 

está dentro da média utilizada por outros autores e permitiu que fossem realizadas 

as comparações necessárias (Reddy et al., 2001; Follak et al., 2004; Thrailkill et al., 

2005; Tanaka et al. 2010) e permitiu que as comparações necessárias fossem 

realizadas. A uniformidade das amostras, confirmada pelos resultados do teste 

estatístico de Kolmogórov-Smírnov também permite inferir que o número de animais 

e leituras das amostras estava adequado. 

A possível capacidade do ozônio de otimizar o processo de reparação 

tecidual em casos de diabetes não pode ser completamente confirmada pela 

metodologia empregada por esta pesquisa. Os efeitos da aplicação do ozônio sobre 

os tecidos puderam ser observados com maior evidência nos períodos pós-

operatórios mais curtos. Acreditamos que a ação do ozônio tenha sido fugaz por se 

tratar da aplicação de uma dose isolada de ozônio, durante a realização da ferida 

experimental, a ação das espécies reativas de oxigênio pode ter ocorrido durante o 

período inicial da reparação tecidual, estimulando a resposta inflamatória. Outros 

autores relatam que a reação imediata da molécula de ozônio com fluídos orgânicos 
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restringe a durabilidade dos efeitos da ozonioterapia (Fillippi, 1997; Cruz et al. 1997; 

Cardoso et al.; 2000; Re et al., 2008).  

Para esta pesquisa foi utilizada a concentração de 4ppm de ozônio diluídos 

em água para a irrigação das feridas ósseas monocorticais. A aplicação de 

diferentes concentrações de ozônio poderia trazer resultados diferentes. Traina et al. 

(2008) encontraram que a ação do ozônio é dependente de sua concentração e que 

a aplicação de 4ppm interferiu de forma positiva na reparação tecidual de feridas 

dérmicas. Poderia ser interessante elaborar uma nova metodologia de investigação 

empregando aplicações contínuas, controladas e padronizadas de ozônio na ferida 

durante o processo de reparo e verificar seus efeitos de forma quantitativa e 

objetiva.  

Os efeitos estimulantes sobre a proliferação de vasos neoformados 

observados por este estudo, além da ausência de toxicidade e dos prováveis efeitos 

antimicrobianos, incentivam a realização de novas pesquisas. Estudos que possam 

comprovar, por meio da quantificação de proteínas relacionadas à angiogênese, os 

efeitos terapêuticos da ozonioterapia sobre a neoformação de vasos sanguíneos, e 

orientar a elaboração de protocolos terapêuticos nos tratamentos de várias doenças 

relacionadas ao estresse oxidativo. Além disso, outras metodologias de 

disponibilizar o ozônio para os tecidos poderiam apresentar resultados diferentes a 

longo prazo – se benéfico ou não iria depender do controle de estabilidade e de 

produção do ozônio. 

Dentro das limitações deste estudo não foi possível estabelecer um protocolo 

para a aplicação terapêutica de ozônio diluído em água para tratamentos clínicos em 

seres humanos, mas permitiu afirmar que o ozônio interferiu nos processos de 

reparação tecidual, favoreceu a resposta inflamatória e estimulou a neoformação de 

vasos sanguíneos. 
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7 CONCLUSÕES  

 

 

Dentro de seus limites metodológicos o estudo permitiu concluir que, a 

irrigação por meio de 4ppm de ozônio diluído em água, de feridas ósseas 

monocorticais realizadas em fêmures de ratos Wistar induzidos ou não ao diabetes: 

 

 

1. Não apresentou efeitos tóxicos ou prejudiciais à reparação tecidual. 

2. Melhorou a vascularização tecidual nas feridas sob o ponto de vista 

histomorfológico. 

3. Não estimulou significativamente, sob o ponto de vista histomorfométrico, o 

processo de reparação tecidual em animais diabéticos. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B - Tabela de peso dos animais, antes da indução ao DM 

 

ANIMAL PESO (g) ANIMAL PESO (g) 
A 205 ALPHA1 250 
B 217 ALPHA2 250 
C 211 ALPHA3 241 
D 205 ALPHA4 245 
E 246 ALPHA5 216 
F 240 ALPHA6 214 
G 249 ALPHA7 223 
H 243 ALPHA8 219 
I 246 ALPHA9 211 
J 249 ALPHA10 225 
K 250 ALPHA11 233 
L 245 ALPHA12 216 
M 241 BETA1 218 
N 240 BETA2 204 
O 239 BETA3 236 
P 236 BETA4 228 
Q 250 BETA5 234 
R 250 BETA6 242 
S 209 BETA7 224 
T 250 BETA8 243 
U 241 BETA9 239 
V 225 BETA10 221 
X 237 BETA11 250 
Y 229 BETA12 229 

MÉDIA 235,5417 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ANEXO C - Valores originais de todos os dados obtidos pela avaliação histomorfométrica das feridas ósseas 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

A 1 

1 46,70 

M 1 

1 45,20 

α1 1 

1 35,30 

β1 1 

1 58,00 

2 35,40 2 46,60 2 44,70 2 45,80 

3 38,30 3 54,40 3 41,20 3 71,00 

4 30,20 4 60,00 4 47,00 4 75,70 

5 15,20 5 50,40 5 49,80 5 63,00 

6 34,70 6 47,90 6 48,30 6 45,60 

7 48,60 7 54,40 7 38,10 7 47,80 

8 59,90 8 50,10 8 41,70 8 47,70 

9 37,80 9 55,20 9 48,60 9 53,90 

A 2 

1 51,00 

M 2 

1 44,10 

α1 2 

1 43,40 

β1 2 

1 49,40 

2 36,00 2 46,10 2 67,60 2 43,00 

3 43,00 3 50,80 3 62,80 3 60,60 

4 40,00 4 41,20 4 61,50 4 38,80 

5 39,70 5 48,10 5 54,30 5 53,80 

6 41,80 6 44,40 6 65,70 6 51,40 

7 48,50 7 39,50 7 49,90 7 39,50 

8 40,40 8 38,00 8 58,40 8 43,90 

9 41,90 9 39,90 9 58,70 9 40,30 

 
animal A  Grupo N H2O 7 dias 
animal M  Grupo N H2O+O3 7 dias 
animal α1  Grupo D H2O+O3 7 dias 
animal β1  Grupo D H2O 7 dias 

 
 

7
5

 



 
 
 
 
ANEXO C - Valores originais de todos os dados obtidos pela avaliação histomorfométrica das feridas ósseas 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

B 1 

1 55,70 

N 1 

1 49,70 

α2 1 

1 32,80 

β2 1 

1 49,10 

2 51,70 2 48,40 2 40,30 2 50,10 

3 50,30 3 39,90 3 38,20 3 56,40 

4 55,20 4 45,50 4 55,80 4 51,00 

5 57,40 5 51,10 5 61,80 5 59,30 

6 57,60 6 45,40 6 49,90 6 57,60 

7 43,80 7 34,60 7 57,80 7 53,80 

8 42,30 8 46,70 8 55,30 8 44,80 

9 48,00 9 37,30 9 43,10 9 57,60 

B 2 

1 50,80 

N 2 

1 19,10 

α2 2 

1 30,70 

β2 2 

1 55,40 

2 47,50 2 35,60 2 46,90 2 47,00 

3 47,00 3  3 40,10 3 43,70 

4 49,50 4  4 40,30 4 43,80 

5 47,10 5 40,10 5 46,80 5 50,20 

6 53,50 6 44,40 6 45,30 6 44,50 

7 49,40 7 41,40 7 40,00 7 36,70 

8 48,50 8 46,40 8 44,30 8 55,00 

9 51,10 9 50,20 9 47,50 9 51,50 

 
animal B  Grupo N H2O 7 dias 
animal N  Grupo N H2O+O3 7 dias 
animal α2  Grupo D H2O+O3 7 dias 
animal β2  Grupo D H2O 7 dias 
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ANEXO C - Valores originais de todos os dados obtidos pela avaliação histomorfométrica das feridas ósseas 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

C 1 

1 61,10 

O 1 

1 46,10 

α3 1 

1 58,00 

β3 1 

1 38,80 

2 62,60 2 48,70 2 61,70 2 50,60 

3 53,30 3 42,40 3 51,20 3 49,70 

4 54,40 4 32,80 4 65,20 4 54,00 

5 58,00 5 40,80 5 65,20 5 54,60 

6 55,70 6 51,70 6 42,70 6 48,70 

7 58,70 7 37,90 7 58,00 7 34,30 

8 52,80 8 36,20 8 53,80 8 49,70 

9 53,50 9 52,80 9 62,80 9 41,80 

C 2 

1 67,90 

O 2 

1 45,80 

α3 2 

1 63,10 

β3 2 

1 41,70 

2 58,50 2 18,50 2 63,40 2 51,20 

3 61,90 3 37,10 3 54,10 3 47,10 

4 57,50 4 50,80 4 64,30 4 54,10 

5 61,90 5 38,00 5 49,50 5 57,40 

6 65,70 6 49,00 6 59,60 6 46,10 

7 55,90 7 43,50 7 50,70 7 30,00 

8 61,60 8 38,00 8 57,20 8 52,60 

9 58,20 9 37,60 9 60,00 9 42,80 

 
animal C  Grupo N H2O 7 dias 
animal O  Grupo N H2O+O3 7 dias 
animal α3  Grupo D H2O+O3 7 dias 
animal β3  Grupo D H2O 7 dias 
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ANEXO C - Valores originais de todos os dados obtidos pela avaliação histomorfométrica das feridas ósseas 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

D 1 

1 59,00 

P 1 

1 59,50 

α4 1 

1 49,20 

β4 1 

1 48,80 

2 54,00 2 49,90 2 38,20 2 53,40 

3 44,60 3  3 56,50 3 50,60 

4 44,60 4 44,70 4 54,90 4 62,20 

5 31,10 5  5 53,70 5 59,70 

6 44,50 6 49,60 6 44,00 6 53,20 

7 39,40 7 56,60 7 50,70 7 45,80 

8 40,10 8 50,70 8 51,20 8 59,30 

9 43,70 9 49,70 9 50,20 9 60,10 

D 2 

1 53,50 

P 2 

1 45,10 

α4 2 

1 37,10 

β4 2 

1 50,00 

2 41,40 2 35,50 2 35,00 2 55,20 

3 35,00 3  3 34,40 3 54,30 

4 44,10 4 47,80 4 42,40 4 68,20 

5 39,20 5  5 32,20 5 46,90 

6 40,00 6 46,80 6 46,60 6 62,30 

7 40,00 7 56,10 7 41,80 7 51,70 

8 34,90 8 58,70 8 41,20 8 58,10 

9 45,50 9 48,60 9 40,00 9 60,80 

 
 

animal D  Grupo N H2O 7 dias 
animal P  Grupo N H2O+O3 7 dias 
animal α4  Grupo D H2O+O3 7 dias 
animal β4  Grupo D H2O 7 dias 
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Anexo C - Valores originais de todos os dados obtidos pela avaliação histomorfométrica das feridas ósseas 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

E 1 

1 58,40 

Q 1 

1 49,80 

α5 1 

1 34,80 

β5 1 

1 39,50 

2 33,20 2 51,50 2 36,50 2 54,80 

3 12,50 3  3 44,70 3 38,50 

4 24,20 4 41,10 4  4 45,20 

5 22,90 5 59,90 5  5 22,80 

6  6 54,60 6  6 30,60 

7 39,50 7 53,90 7  7 32,90 

8 41,20 8 56,60 8  8 36,80 

9  9 63,50 9  9 38,10 

E 2 

1 52,00 

Q 2 

1 54,60 

α5 2 

1 34,10 

β5 2 

1 44,10 

2 44,00 2 43,10 2 51,70 2 44,50 

3 21,50 3 51,80 3 28,50 3 42,30 

4 26,90 4 56,50 4 22,20 4 33,40 

5 30,90 5 39,20 5 22,70 5 42,40 

6  6 41,60 6  6 44,30 

7 65,40 7 47,50 7  7 34,00 

8 50,90 8 47,00 8  8 42,90 

9  9 46,80 9  9 47,30 

 
 

animal E  Grupo N H2O 14 dias 
animal Q  Grupo N H2O+O3 14 dias 
animal α5  Grupo D H2O+O3 14 dias 
animal β5  Grupo D H2O 14 dias 
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Anexo C - Valores originais de todos os dados obtidos pela avaliação histomorfométrica das feridas ósseas 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

F 1 

1 45,20 

R 1 

1 47,70 

α6 1 

1 38,40 

β6 1 

1 33,60 

2 49,70 2 43,70 2  2 35,90 

3 23,00 3 37,50 3 24,00 3 29,10 

4 27,80 4 28,40 4  4 26,90 

5 28,10 5 34,90 5  5 25,30 

6 29,20 6  6  6 47,00 

7 50,90 7 40,10 7 44,70 7 29,60 

8 59,20 8 46,10 8 49,00 8 40,00 

9 32,00 9 50,00 9 31,70 9 36,60 

F 2 

1 47,40 

R 2 

1 58,70 

α6 2 

1 55,00 

β6 2 

1 33,10 

2 41,40 2 53,20 2 36,50 2 20,10 

3 19,80 3 44,00 3  3 29,10 

4 24,80 4 31,70 4  4 39,60 

5 27,70 5 43,30 5  5 30,10 

6 29,30 6 37,50 6 37,00 6 31,00 

7 50,50 7 34,00 7 55,70 7 43,00 

8 52,80 8 52,40 8 59,50 8 43,90 

9 37,90 9 44,00 9 34,70 9 28,10 

 
animal F  Grupo N H2O 14 dias 
animal R  Grupo N H2O+O3 14 dias 
animal α6  Grupo D H2O+O3 14 dias 
animal β6  Grupo D H2O 14 dias 
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ANEXO C - Valores originais de todos os dados obtidos pela avaliação histomorfométrica das feridas ósseas 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

G 1 

1 42,40 

S 1 

1 44,10 

α7 1 

1  

β7 1 

1 40,10 

2 27,20 2 31,60 2  2 43,70 

3 47,50 3 19,60 3  3 53,40 

4 35,70 4 25,00 4  4 37,60 

5  5 21,10 5  5 31,30 

6 33,30 6 24,90 6  6 29,20 

7 42,40 7 51,20 7  7 34,50 

8 43,60 8 42,10 8 41,30 8 35,40 

9 0,00 9 31,20 9 39,00 9 31,20 

G 2 

1 45,70 

S 2 

1 51,80 

α7 2 

1  

β7 2 

1 38,70 

2 39,40 2 39,10 2  2 38,10 

3  3 29,30 3  3 33,40 

4 38,90 4 32,40 4  4 34,40 

5 32,40 5 25,20 5  5 22,70 

6  6 29,00 6  6 31,70 

7 44,80 7 46,50 7  7 44,10 

8 12,80 8 45,60 8  8 39,70 

9 38,20 9 36,00 9 36,70 9 36,50 

 
animal G  Grupo N H2O 14 dias 
animal S  Grupo N H2O+O3 14 dias 
animal α7  Grupo D H2O+O3 14 dias 
animal β7  Grupo D H2O 14 dias 
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ANEXO C - Valores originais de todos os dados obtidos pela avaliação histomorfométrica das feridas ósseas 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

H 1 

1 48,50 

T 1 

1 46,40 

α8 1 

1 34,80 

β8 1 

1 29,20 

2 39,10 2 39,70 2 39,40 2 33,50 

3 29,20 3 30,20 3 45,00 3  

4  4 30,70 4 36,10 4 26,40 

5 38,50 5 35,80 5 31,40 5 28,80 

6 37,80 6 44,20 6 28,50 6  

7 56,20 7 42,20 7 44,90 7 29,10 

8 47,80 8 42,60 8 46,90 8 31,10 

9  9 35,40 9 33,60 9  

H 2 

1 49,40 

T 2 

1 44,50 

α8 2 

1 41,00 

β8 2 

1 25,30 

2 25,80 2 26,60 2 35,00 2 32,80 

3 25,10 3 21,40 3 44,50 3  

4  4 21,00 4 28,00 4  

5 28,50 5 24,10 5 32,80 5  

6 32,10 6 29,60 6 32,90 6 32,60 

7 45,70 7 41,50 7 42,40 7 29,90 

8 47,00 8 36,60 8 58,10 8 27,40 

9  9 29,90 9 42,20 9  

 
animal H  Grupo N H2O 14 dias 
animal T  Grupo N H2O+O3 14 dias 
animal α8  Grupo D H2O+O3 14 dias 
animal β8  Grupo D H2O 14 dias 
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ANEXO C - Valores originais de todos os dados obtidos pela avaliação histomorfométrica das feridas ósseas 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

I 1 

1 34,20 

U 1 

1 34,40 

α9 1 

1 72,50 

β9 1 

1 35,40 

2 16,20 2 25,60 2 40,40 2 24,20 

3 33,60 3 28,00 3  3  

4 58,00 4 27,00 4  4 32,70 

5 54,60 5  5  5  

6  6 42,00 6 53,90 6 45,80 

7  7 35,20 7 46,40 7 42,10 

8  8 26,90 8 61,80 8 42,70 

9  9 22,00 9 56,40 9  

I 2 

1 68,50 

U 2 

1 49,90 

α9 2 

1 38,80 

β9 2 

1 30,80 

2 51,20 2 43,90 2 43,80 2 38,40 

3 38,60 3  3 65,80 3  

4 57,40 4  4 51,10 4 34,00 

5 52,40 5  5 38,50 5  

6  6 49,30 6 41,30 6 46,60 

7  7 47,30 7 45,20 7 38,00 

8  8 48,10 8 44,40 8 45,30 

9  9 36,40 9 50,20 9 26,80 

 
animal I  Grupo N H2O 21 dias 
animal U  Grupo N H2O+O3 21 dias 
animal α9  Grupo D H2O+O3 21 dias 
animal β9  Grupo D H2O 21 dias 
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ANEXO C - Valores originais de todos os dados obtidos pela avaliação histomorfométrica das feridas ósseas 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

J 1 

1 57,70 

V 1 

1 48,50 

α10 1 

1 33,50 

β10 1 

1 47,00 

2 47,20 2 33,80 2 35,50 2 33,80 

3 32,00 3 33,70 3 20,00 3 35,20 

4 42,40 4  4 30,40 4 37,50 

5 42,50 5 35,20 5 27,30 5  

6 58,00 6 34,10 6 26,40 6  

7 71,20 7 43,40 7 38,20 7 47,70 

8 65,40 8 41,20 8 33,90 8 53,00 

9 38,30 9 32,90 9 37,40 9 36,60 

J 2 

1 60,50 

V 2 

1 37,60 

α10 2 

1 40,60 

β10 2 

1 45,00 

2 36,00 2  2 35,10 2 
416,0

0 

3 34,60 3  3 33,60 3 28,90 

4 42,20 4  4 28,90 4 33,50 

5 52,40 5  5 27,00 5  

6  6  6 36,10 6  

7  7 44,10 7 45,30 7 44,90 

8  8 41,20 8 38,20 8 50,10 

9  9  9 40,20 9 33,60 

 
animal J  Grupo N H2O 21 dias 
animal V  Grupo N H2O+O3 21 dias 
animal α10  Grupo D H2O+O3 21 dias 
animal β10 Grupo D H2O 21 dias 
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ANEXO C - Valores originais de todos os dados obtidos pela avaliação histomorfométrica das feridas ósseas 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

K 1 

1  

X 1 

1 48,60 

α11 1 

1 68,40 

β11 1 

1 63,40 

2  2 20,00 2 54,80 2 43,00 

3  3 16,00 3 40,20 3 45,70 

4  4  4 25,00 4  

5  5  5  5  

6  6 57,60 6 35,80 6 39,40 

7  7 47,70 7 41,10 7 60,80 

8  8 57,50 8 50,70 8 60,20 

9  9  9 36,60 9 45,30 

K 2 

1  

X 2 

1 53,60 

α11 2 

1 66,30 

β11 2 

1 65,00 

2  2 38,60 2 37,10 2 48,80 

3  3  3 26,10 3 49,80 

4  4  4  4  

5  5  5  5  

6  6 36,40 6  6 48,00 

7  7 60,80 7 42,80 7 59,70 

8  8 46,30 8 55,30 8 58,50 

9  9 38,30 9 20,40 9 57,00 

 
animal K  Grupo N H2O 21 dias 
animal X  Grupo N H2O+O3 21 dias 
animal α11  Grupo D H2O+O3 21 dias 
animal β11 Grupo D H2O 21 dias 
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ANEXO C - Valores originais de todos os dados obtidos pela avaliação histomorfométrica das feridas ósseas 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

animal lâmina campo 
% 

osso 
animal lâmina campo 

% 
osso 

L 1 

1 73,90 

Y 1 

1 42,90 

α12 1 

1  

β12 2 

1 63,50 

2 47,10 2 38,30 2  2 43,00 

3  3 19,00 3  3  

4  4 34,30 4  4 32,10 

5 58,10 5 28,10 5  5  

6 35,90 6 24,00 6  6  

7 42,00 7 44,80 7  7 55,70 

8 75,60 8 47,80 8  8 36,60 

9 53,90 9 35,70 9  9 33,00 

L 2 

1 55,00 

Y 2 

1 30,70 

α12 2 

1  

β12 2 

1 43,20 

2 37,40 2 26,70 2  2  

3  3 28,60 3  3  

4  4 28,50 4  4  

5  5 20,50 5  5  

6 40,10 6 21,50 6  6 23,30 

7 37,20 7 45,90 7  7 40,80 

8 58,00 8 59,30 8  8 39,10 

9 39,30 9 35,80 9  9 24,20 

 
animal L  Grupo N H2O 21 dias 
animal Y  Grupo N H2O+O3 21 dias 
animal α12  Grupo D H2O+O3 21 dias 
animal β12 Grupo D H2O 21 dias 
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