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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar o reparo ósseo em defeitos de tamanho
não crítico tratados com enxerto de matriz orgânica de osso bovino medular
em bloco ou de osso cortical em microgrânulos de 0,25-1,0mm (ambos
materiais Gen-Ox®- Baumer-SA Brasil). Foram confeccionados defeitos
ósseos de 6mm de diâmetro por 8mm de profundidade usando trefina
cirúrgica, em ambas epífises distais dos fêmures de coelhos machos Nova
Zelândia, sendo 15 defeitos preenchidos com matriz óssea em bloco (grupo
experimental I), 15 com matriz óssea em microgrânulos (grupo experimental II)
e 15 com coágulo sanguíneo (controle). Os animais de cada grupo foram
mortos 30, 90 e 180 dias após a cirurgia. As epífises foram coletadas, fixadas
e radiografadas usando o sistema de radiografia digital Digora e filmes
periapicais convencionais. As imagens digitais (modos positivo e negativo) e
as radiografias convencionais foram avaliadas por dois examinadores através
de escores. Após isso, as epífises foram desmineralizadas com EDTA e
incluídas em parafina. Foram obtidos cortes com 6µm de espessura que foram
corados com hematoxilina e eosina e com o Tricrômico de Masson e
observados em microscópio óptico. Na análise microscópica, pós 30 dias, o
grupo experimental II apresentou algumas partículas de material em
reabsorção por células mononucleares e também uma ligeira maior quantidade
de osso trabeculado que os outros grupos. Neste período, enquanto os grupos
experimentais apresentaram o defeito preenchido completa ou parcialmente
com osso trabeculado, o grupo controle apresentou invaginação do tecido
conjuntivo para o interior de defeito, apresentando apenas uma estreita faixa
de tecido ósseo de arranjo trabecular. Após 90 dias todos os grupos
mostraram intensa remodelação do osso trabeculado que foi substituído por
osso lamelar. Após 180 dias, em geral, ambos os grupos experimentais e o
grupo controle apresentaram um reparo semelhante. Na análise radiográfica
não

houve

diferenças

estatisticamente

significantes

nem

intra

nem

interexaminadores. Também não foram observadas diferenças significantes
entre os grupos em todos os períodos avaliados (p>0,05). Dessa forma, pela
xxxii

análise radiográfica o reparo ósseo foi similar em ambos os grupos
experimentais e o controle nos períodos de 30, 90 e 180 dias após a cirurgia.
Apesar do reparo ser similar em ambos os grupos experimentais e o controle
no período de 180 dias pela análise microscópica e em todos os períodos pela
análise radiográfica, o uso da matriz óssea desmineralizada em bloco ou
microgrânulos evitou a invaginação do tecido conjuntivo para o interior do
defeito ósseo nas fases iniciais do reparo.
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1 INTRODUÇÃO

O tratamento endodôntico convencional apresenta um bom índice de
sucesso, mas em alguns casos a cirurgia é necessária para preservar o
elemento dentário.17, 34
Nas cirurgias parendodônticas, após ostectomia e remoção da lesão,
temos a presença de um defeito ósseo de tamanho variável, que deve ser
preenchido em sua totalidade com novo osso durante a reparação da região.
Entretanto, isso depende de vários fatores, tanto gerais como locais, e o que se
observa com frequência é que nos defeitos maiores leva-se muito tempo até
que esteja totalmente preenchido com novo tecido ósseo. Em defeitos muito
grandes pode acontecer do coágulo se degenerar antes da organização de um
tecido de granulação, o que determinará o atraso e mesmo a incompleta
formação óssea. Para diminuir estes riscos, é indicado lançar-se mão de
biomateriais osteopreenchedores ou da regeneração tecidual guiada.17
Ao contrário de alguns tecidos que se reparam pela formação de um
tecido fibroso, o osso tem um alto poder de regeneração. Isto se deve
principalmente ao fato do osso estar sendo freqüentemente remodelado, com
os osteoclastos constantemente reabsorvendo osso e os osteoblastos repondo
nova matriz óssea. No processo de regeneração óssea, por exemplo, de uma
fratura óssea, tem-se em seqüência: migração de células indiferenciadas,
proliferação celular e diferenciação de células da linhagem óssea, formação e
mineralização da matriz óssea e remodelação.71
Apesar dessa facilidade, lesões ósseas muito grandes não se
regeneram, pois são rapidamente preenchidas pelo tecido conjuntivo
circunjacente, que apresenta uma velocidade de proliferação e migração
celular maior do que o tecido ósseo, e cuja matriz extracelular apresenta
substâncias que inibem a proliferação de células osteoprogenitoras.29
Dessa forma, para o reparo de grandes defeitos ósseos têm sido
propostos tratamentos baseadas em diferentes princípios de biologia óssea: a
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osteoindução, a osteocondução e a osteopromoção. Osteoindução é a
propriedade de uma substância induzir células indiferenciadas a diferenciaremse em células osteoprogenitoras e estas em osteoblastos, com posterior
formação de novo tecido ósseo. Esse princípio foi descoberto por URIST113, em
1965, o qual induziu formação de novo osso no interior de músculo de coelhos
pela implantação de matriz óssea alogênica desmineralizada. Posteriormente,
se verificou que a matriz óssea possui fatores protéicos, indutores de
diferenciação de novas células ósseas, que foram designados de BMP (Bone
Morfogenetic Protein). A osteocondução é a propriedade de um material
preenchedor servir como arcabouço para a proliferação e migração de células
osteoprogenitoras e a sua posterior diferenciação terminal em osteoblastos, no
entanto este tipo de material não promove formação óssea quando implantado
em tecido mole.43 Ele deve ser biocompatível, se possível bioativo no estímulo
da formação óssea e deve permanecer durante um período adequado no local,
sendo posteriormente totalmente reabsorvível durante a remodelação.71
A osteopromoção se baseia na utilização de uma barreira física em
forma de uma membrana de material biocompatível recobrindo a abertura do
defeito

ósseo

e

separando-o

do

tecido

mole

altamente

proliferante

suprajacente, dando tempo para que as células de origem óssea ocupem o
espaço do defeito e formem posteriormente o novo tecido ósseo.29
Como materiais osteoindutores podemos citar o osso autógeno, a matriz
orgânica de osso humano (DFDBA), a matriz orgânica de osso bovino e os
fatores de crescimento e BMPs. Como materiais osteocondutores temos a
hidroxiapatita natural, obtida de osso bovino, e dentre elas um material
conhecido como osso desproteinado, onde se remove toda a porção orgânica.
Também são osteocondutores a hidroxiapatita sintética, o sulfato de cálcio, o
fosfato beta tricálcico, o carbonato de cálcio e o vidro bioativo. Como materiais
osteopromotores temos as membranas que podem ser reabsorvíveis ou nãoreabsorvíveis.108
Podemos também dividir os materiais para enxerto ósseo quanto à sua
origem. O osso autógeno que é aquele retirado do próprio indivíduo. Apesar de
ser considerado um dos melhores materiais, existe a desvantagem da
necessidade de uma segunda intervenção cirúrgica e também muitas vezes
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não pode ser obtido em quantidade suficiente. O osso alógeno é aquele
retirado de outro indivíduo da mesma espécie, geralmente obtido em bancos de
ossos. Este material é tratado para diminuir seu potencial antigênico, podendo
ser desmineralizado (DFDBA) ou não (FDBA). Apesar de comum nos EUA,
muito tem sido discutido sobre a possibilidade de transmissão de doenças
infecto-contagiosas. O enxerto xenógeno é aquele obtido de um animal de
espécie diferente e também é tratado para que sejam removidos os radicais
mais antigênicos. Dentre eles temos a matriz orgânica de osso bovino e o osso
desproteinado. Por último temos os materiais sintéticos como, por exemplo, o
sulfato de cálcio, o fosfato beta tricálcico e a hidroxiapatita sintética.43,108
Dentre esta infinidade de materiais para enxerto ósseo, foram
desenvolvidos alguns desses materiais no Laboratório de Bioquímica do
Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Odontologia de BauruUSP, como por exemplo, a matriz orgânica de osso cortical bovino em
microgrânulos e mais recentemente a matriz orgânica de osso medular bovino
em forma de blocos, ambas preparadas segundo procedimento de URIST;
MIKULSKI; BOYD120 de 1975 para eliminação de radicais antigênicos
matriciais.
Assim, acredita-se ser pertinente a avaliação destes materiais em
defeitos ósseos criados em animais, para que, ao menos, se possa prever seu
efeito no que diz respeito às lojas ósseas, resultantes da remoção de lesões
periapicais, nas cirurgias parendodônticas.
A avaliação destes materiais pode viabilizar a sua posterior utilização na
prática clínica, não só na Endodontia, mas também em outras especialidades,
além do que, colabora para o desenvolvimento de materiais nacionais, que
poderão ser adquiridos a um custo bem menor que os similares importados.

REVISÃO DE LITERATURA
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2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Tecido ósseo- Considerações gerais
O

tecido

ósseo

pode

ser

considerado

uma

forma

altamente

especializada de tecido conjuntivo, onde a matriz extracelular é mineralizada
conferindo-lhe rigidez e mantendo algum grau de elasticidade. Além de sua
função de suporte, o osso é a maior reserva primária de cálcio do organismo,
íon essencial para a vida, pois participa da manutenção do pH interno do corpo,
assim como na transmissão e condução do impulso elétrico em nervos e
músculos, incluindo o músculo cardíaco. Deste modo, o tecido ósseo tem uma
grande capacidade de remodelação, renovando-se constantemente para
responder às necessidades metabólicas do corpo e a manutenção da
estabilidade da calcemia. 31,75
A matriz óssea é constituída de uma porção orgânica e uma inorgânica.
A matriz orgânica está formada principalmente por colágeno tipo I (95%), sendo
o remanescente 5% composto por proteoglicanas e proteínas não colágenas.
Sais de cálcio e fosfato na forma de cristais de hidroxiapatita constituem a
porção inorgânica.
Macroscopicamente há duas formas de osso: cortical (compacto) e
esponjoso (medular). No osso compacto, a matriz de colágeno está organizada
em forma de lamelas concêntricas, geralmente ao redor de um canal vascular
central constituindo o sistema de Harvers. Os canais centrais contendo nervos
e vasos sanguíneos se comunicam entre si e com a cavidade medular óssea
através de canais de Volkmann. Já o osso esponjoso apresenta uma matriz
mais porosa, pobremente organizada em trabéculas. As diferenças entre osso
cortical e esponjoso não são somente estruturais, mas também funcionais.
Assim, o osso cortical dá resistência e proteção, enquanto que o esponjoso
atua nas funções metabólicas. O osso cortical ou compacto é encontrado nas
diáfises de ossos longos e na superfície externa de ossos chatos. O osso
esponjoso ou medular delimita espaços intertrabeculares que são preenchidos
por medula óssea vermelha, onde há a produção ativa de células sanguíneas a
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partir de células mesenquimais ou, com o envelhecimento, por medula óssea
amarela, um sítio de reserva de gordura. 75
Os ossos longos são subdivididos em epífise e diáfise. As epífises são
caracterizadas por uma camada de osso cortical envolvendo um corpo de osso
esponjoso. Já a diáfise apresenta uma camada de osso cortical espessa e o
osso esponjoso praticamente é substituído por uma cavidade medular.100
Protegendo externamente o osso existe uma fina camada de tecido
conjuntivo com grande potencial osteogênico, denominada periósteo e,
internamente, o equivalente é chamado de endósteo.
Histologicamente, existem quatro tipos de tecido ósseo: o trabeculado ou
entrelaçado, o composto, o lamelar e o fasciculado. O osso trabeculado
desempenha importante papel durante o reparo ósseo, sendo o primeiro tecido
ósseo a ser formado. Caracteriza-se por uma velocidade de formação muito
rápida (30-50µm ao dia ou mais), por ter uma matriz de colágeno
desorganizada sem a estrutura lamelar dos sistemas harvesianos e por ser
frágil, exibindo pouca resistência biomecânica. É o tecido ósseo predominante
durante o desenvolvimento pré-natal, por isso é referido como “osso
embrionário”, termo incorreto porque todos os adultos têm habilidade de formar
este tipo de osso. É o tecido que caracteriza a primeira fase da cicatrização
óssea, e apesar de formar-se muito rapidamente, é reabsorvido e substituído
pelo osso lamelar. O tecido ósseo lamelar é o tecido ósseo maduro, com alta
resistência mecânica. Caracteriza-se por formar-se bem devagar, a uma
velocidade de 0,6µm por dia e por ter uma estrutura altamente organizada de
fibras colágenas e cristais de minerais. O termo tecido ósseo composto é
usado para descrever o estádio de transição entre o osso trabeculado
entrelaçado ao osso lamelar, durante a fase de remodelação na reparação
óssea. O tecido ósseo fasciculado é o osso encontrado na zona de inserção de
ligamentos das articulações. Este tipo de osso é bem conhecido na odontologia
porque está presente adjacente ao ligamento periodontal. 95
O tecido ósseo apresenta diversos tipos de células.
Osteoblastos Î são células cubóides organizadas em uma camada
contínua sobre o osteóide, ou seja da camada não mineralizada de matriz, que
recobre a superfície óssea mineralizada. Estas células são responsáveis pela
osteogênese, ou seja pela síntese e secreção da matriz orgânica, a qual
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apresenta 90% de colágeno, maturação e mineralização desta. Assim,
ultraestruturalmente, os osteoblastos apresentam características de células
produtoras de proteínas e secretoras e com abundante quantidade de retículo
endoplasmático e o complexo de Golgi polarizado, ou seja, para o seu pólo
apical ou secretor.74 Além de sintetizar e excretar colágeno tipo I, também
produz as outras proteínas não colágenas encontradas na matriz, como:
sialoproteína

óssea,

osteopontina,

osteonectina,

osteocalcina,

BMPs,

proteoglicanas e outras. É uma célula muito rica em fosfatase alcalina,
encontrada no seu plamalema, a qual é uma enzima essencial para o processo
de mineralização da matriz. Quando em atividade formativa apresentam o
citoplasma com intensa basofilia, sendo que inativos tornam-se achatados com
a basofilia significantemente diminuída.75 Vários fatores sistêmicos e locais
regulam o seu número, a sua diferenciação e a sua atividade, incluindo fatores
autócrinos. Assim, estas células possuem receptores para hormônios
sistêmicos (paratormônio, estrógenos, glicocorticóides, insulina, hormônios
tireoideanos), vitamina D3 e fatores locais como prostanóides (PGE, PGF2α),
citocinas (TGF-βs, BMPs, FGFs, IGF-1, PDGF) e interleucinas. Alguns destes
fatores de regulação como IL-6, PGE, IGF-1, TGF-β e outros são secretados
pelo próprio osteoblasto.90 Os osteoblastos se diferenciam a partir de células
mesenquimais indiferenciadas, as quais podem também dar origem a
fibroblastos, condroblastos, mioblastos e adipócitos. Assim, por exemplo, no
periósteo podem se diferenciar em osteoblastos ou condroblastos após uma
fratura e na medula óssea em osteoblastos ou adipócitos. A sua diferenciação
em osteoblastos depende de estímulos externos, fatores de crescimento,
hormônios e interações celulares ou com a matriz extracelular. Pesquisas
recentes sugerem que o gene Cbfa1 é extremamente importante para a
diferenciação do osteoblasto e que as BMPs podem induzir a expressão deste
gen in vitro.32 Outra substância que também atua nas funções dos osteoblastos
é a leptina. A leptina é sintetizada pelos adipócitos e age no hipotálamo
produzindo sensação de saciedade. Verificou-se que ela também inibe a
formação óssea, através de sua ação nos osteoblastos, também via
hipotálamo. 32
Osteócitos
mineralizada,

Î

durante

são
a

osteoblastos
osteogênese.

incorporados
Apresentam

à

matriz

longas

óssea

projeções
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citoplasmáticas que delimitam canalículos intercomunicantes constituindo uma
rede de comunicação entre as células e a superfície óssea.
Osteoclastos Î são células grandes, multinucleadas, formadas pela
fusão de células mononucleares. Quando ativo é polarizado, com uma parte da
membrana envolvida na reabsorção fortemente aderida à superfície óssea e
delimando a zona reabsorvente da célula, denominada borda em escova ou
borda franjada. Esta porção aderida é rica em filamentos de actina e não se
sabe se sua função é isolar o ambiente da reabsorção do espaço extracelular
ou se atua como uma estrutura de reconhecimento, onde integrinas transmitem
sinais para a degradação óssea.114 Com o início da reabsorção aparece uma
depressão na superfície óssea junto à borda em escova que é conhecida como
lacuna de Howship.

51, 75

Acredita-se que o osteoclasto bombeie H+ e Cl – para

a lacuna de reabsorção através da borda franjada originando HCl que dissolve
a hidroxiapatita e também secrete colagenase e outras proteases que
degradam a matriz orgânica óssea.65,

114

A sobrevida desta célula é de

aproximadamente 3 a 4 semanas sendo que provavelmente morre por
apoptose.49 Esta apoptose é favorecida pela presença de estrógenos,
biofosfonatos e glicocorticóides.31 Segundo YAFFE et al.129 o alendronato, um
biofosfanato, é efetivo em inibir a perda óssea, entretanto é inefetivo durante a
fase de formação óssea. A sua diferenciação por meio de células progenitoras
pode ser reproduzida em culturas na presença de osteoblastos ou células
estromais da medula óssea. Os fatores de crescimento e diferenciação que
promovem a sua diferenciação in vivo ainda não foram identificados, mas
vários agentes, como PTH e PGE2 e IL-1, que estimulam a reabsorção óssea,
favorecem a sua formação em culturas. 106 Acredita-se que o M-CSF e que o
RANKL sejam importantes na osteoclastogênese. Este último é imprescindível
para a maturação dos macrófagos e é produzido em abundância por linfócitos
T ativados, sendo que este último fato pode ser a causa da destruição da
articulação na artrite reumatóide. O PTH age em osteoblastos e células
estromais da medula óssea, que, então produzem RANKL, favorecendo a
osteoclastogênese. A IL-1 estimula a produção de M-CSF por células da
medula óssea, favorecendo a diferenciação de osteoclastos; sendo este efeito
inibido pelo estrógeno.114
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As células ósseas, principalmente o binômio osteoblasto-osteoclasto são
conhecidos como BMU, do inglês Bone Multicelular Unit (unidade óssea
multicelular). A interação da atividade destas duas células que é a responsável
pela remodelação óssea, ou seja, a reabsorção e a neoformação óssea
contínua que ocorre em todos os ossos.
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Deste modo, os osteoblastos

produzem fatores que vão influenciar a diferenciação e função dos
osteoclastos, alguns destes são depositados e armazenados na matriz e outros
secretados localmente em resposta a hormônios ou fatores locais. Segundo
RODAN, MARTIN
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os receptores para a maioria dos fatores osteolíticos são

encontrados nos osteoblastos e não nos osteoclastos. Em cultura, os
osteoclastos reabsorvem osso em resposta a fatores liberados por osteoblastos
estimulados.76 E componentes da matriz óssea é que atraem e ativam os
osteoclastos.115 Por outro lado, a reabsorção óssea libera fatores que recrutam
e ativam os osteoblastos.
Estas BMUs, que são unidades remodeladoras são importantes numa
segunda fase do reparo ósseo. Considerando um defeito ósseo, primeiramente
há uma formação rápida de osso trabeculado e depois este é substituído por
osso maduro e remodelado pelas BMUs, formando osteons secundários. No
osso medular, ao invés de osteons, as camadas de osso neoformadas
recebem a denominação BSU, do inglês bone structural units (unidades ósseas
estruturais) e as células envolvidas na sua formação são também denominadas
BMUs. 29
A formação do esqueleto ocorre de uma forma direta, por meio de uma
membrana, a qual é denominada ossificação intramembranosa, ou de uma
forma indireta, através de um estádio intermediário de cartilagem, a qual é
denominada ossificação endocondral. 74
A ossificação intramembranosa ocorre durante o desenvolvimento
embrionário

pela

diferenciação

direta

de

células

mesenquimais

em

osteoblastos. Como exemplos deste tipo de ossificação tem-se alguns ossos
do crânio, alguns ossos faciais e parte da clavícula e mandíbula. 74
Os ossos que participam de articulações e suportam uma carga maior
formam-se pela ossificação endocondral. Nestes ossos, o mesênquima
embrionário transforma-se em cartilagem, como que um modelo para a
formação óssea. Na formação destes ossos longos, após a formação da
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cartilagem, o primeiro tecido ósseo é formado por ossificação intramembranosa
do pericôndrio que recobre a porção média da diáfise. O pericôndrio passa a
ser chamado de periósteo, recobrindo o tecido ósseo neoformado. Enquanto o
cilindro ósseo é formado, ocorre hipertrofia das células cartilaginosas que o
envolvem e a matriz da cartilagem se mineraliza e os condrócitos morrem.51 Os
vasos sangüíneos partem do periósteo levando células indiferenciadas
originárias deste e penetram na cartilagem calcificada. Estas células se
diferenciam em osteoblastos que formam camadas contínuas e iniciam a
síntese da matriz óssea. Desde o início do processo, os osteoclastos fazem
absorção do tecido ósseo no centro da cartilagem, surgindo o canal medular.
Após isso formam-se os centros de ossificação secundária, um em cada
epífise. Esses centros assemelham-se ao centro primário da diáfise, porém seu
crescimento é radial e não longitudinal. Os ossos longos crescem em
comprimento por atividade do disco epifisário e em espessura por aposição de
tecido ósseo perióstico.
O tecido ósseo tem uma grande capacidade de reparo, a qual é
didaticamente demonstrada no reparo de uma fratura. Quando esta ocorre
forma-se um coágulo pela hemorragia local provocada pela lesão do periósteo
e vasos sanguíneos. Há destruição da matriz e morte das células ósseas. O
coágulo, restos celulares e matriz são reabsorvidos e um tecido conjuntivo
começa a proliferar principalmente através de células do periósteo. Este tecido
rico em células estabelece-se nas extremidades ósseas entre a fratura. Neste
tecido inicia-se a formação óssea principalmente com a formação inicial de
cartilagem. Esta é reabsorvida e substituída por tecido ósseo, formando o calo
ósseo, constituído de osso imaturo e desordenado e que une provisoriamente
as porções do osso fraturado.51,
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Este calo é posteriormente reabsorvido e

remodelado, através das forças que atuam com o osso em função, já que o
tecido ósseo tem a capacidade de se modelar, por reabsorção e aposição,
através das forças estabelecidas sobre ele.
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2.2 Enxertos ósseos

O uso de matriz óssea desmineralizada para o reparo de defeitos
ósseos foi primeiramente descrito por SENN102 em 1889.
Nos anos 50, desenvolveram-se técnicas para a obtenção de apenas a
porção inorgânica do osso, o osso inorgânico. BOYNE14, em 1958 verificou que
o osso inorgânico pode ser utilizado para preencher defeitos decorrentes de
cirurgia parendodôntica. Esse material foi utilizado em vários casos, como:
enucleação de cistos radiculares, curetagem periapical, enucleação de cistos
nasopalatinos e mesmo após extração dentária. Em todos esses casos o pósoperatório foi bom, com mínimo edema e equimose, e sem evidências de
qualquer resposta imunológica ao enxerto. Foi realizado controle entre 8 e 28
semanas e as características radiográficas e clínicas indicaram um bom padrão
de aceitação do material por parte do organismo do paciente.
URIST118 em 1965 fez experimentos utilizando osso desmineralizado
por diferentes ácidos. Esse material foi colocado em músculo de camundongos,
ratos, coelhos e em defeitos ósseos de coelhos, cães e humanos. O uso de
0.6N HCl mostrou resultados impressionantes; a matriz óssea obtida com a
descalcificação do osso com este ácido foi invadida por novos vasos
sanguíneos e reabsorvida rapidamente, enquanto que novo osso era produzido
e havia proliferação de células osteoprogenitoras. Isso ocorreu mesmo no
tecido muscular, assim, essa matriz óssea tinha a propriedade de induzir a
diferenciação de células indiferenciadas em células osteoprogenitoras com a
formação de novo osso. O autor concluiu que haveria alguma substância na
matriz óssea desmineralizada que induzia células indiferenciadas a se
diferenciarem em células osteoprogenitoras ou condroprogenitoras. Mais
tarde119 esta substância foi isolada e denominada bone morphogenetic protein
(BMP) – proteína morfogenética óssea.
REDDI; HUGGINS91, em 1972, também trabalharam com matriz óssea
desmineralizada, entretanto idealizaram um protocolo de obtenção deste
material diferente daquele estabelecido por URIST118. Ambos os protocolos
utilizam ácido hidroclorídrico, entretanto o de REDDI, HUGGINS91 utiliza como
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solvente orgânico o álcool absoluto e o éter dietil anidro enquanto que o de
URIST118 utiliza o metanol e o clorofórmio; entre outras diferenças.
SAMPATH; REDDI98, em 1981, também isolaram da matriz óssea
desmineralizada uma glicoproteína com as mesmas funções da BMP e que
denominaram osteogeneic protein (OP) – proteína osteogênica.
Nos anos 80, diferentes frações destas proteínas foram separadas,
selecionando as que apresentavam potencial osteogênico, as quais foram
denominadas BMP-2, BMP-4, BMP-5, BMP-6, BMP-7 e BMP-8. Como vários
grupos isolaram e identificaram as BMPs outros nomes também foram
utilizados. Assim a OP-1 corresponde a BMP-7 e a OP-2 a BMP-8 e a
osteogenina purificada do osso bovino é a proteína bovina correspondente a
BMP-3. 63
A partir daí além das pesquisas utilizando enxertos ósseos também
começaram a ser utilizadas as BMPs, OPs e outros fatores de crescimento, em
conjunto ou isolados, ou ainda obtidos através de engenharia de recombinação
genética, denominados recombinantes. Quanto aos enxertos ósseos, existem
diversos tipos, onde os mais comunumente encontrados na literatura são: osso
bovino desproteinizado (preconizado por BOYNE14 em 1958), onde só fica a
porção inorgânica do osso; osso alógeno seco e congelado (FDBA); osso
alógeno seco, congelado e desmineralizado (DFDBA).
SHAPOFF et al.103, em 1980, verificaram o efeito do tamanho da
partícula de FDBA na neoformação óssea. Para isso implantaram três câmaras
de plexiglass em cada um dos fêmures de seis macacos. As câmaras foram
preenchidas com micropartículas de FDBA (100-300µm) com medula ou com
macropartículas de FDBA (1000-2000µm) com medula e como controle foram
preenchidas somente com medula ou deixadas vazias. Todas as câmaras
foram removidas após oito semanas. Quinze câmaras foram avaliadas por
meio de microscópio óptico comum e dez por meio de microscópio de
fluorescência. Os resultados indicaram uma maior neoformação óssea com o
uso das micropartículas do que com o uso das macropartículas e as
micropartículas

apresentaram

também

maior

reabsorção

que

as

macropartículas. Dessa forma, os autores concluíram que o tamanho da
partícula de FDBA interfere no seu potencial osteogênico.
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Visando

estudar

vários

materiais

de

preenchimento,

KABAN;

52

GLOWACKI , em 1981, criaram defeitos ósseos em mandíbulas de ratos, que
não sofrem reparação espontânea. Estes defeitos foram preenchidos com
osso desmineralizado em partículas (DBP), osso liofilizado e osso não
desmineralizado em partículas (BP) ou foram irrigados com solução de Ringer
+ lactato. O reparo foi avaliado pelo exame microscópico e pela incorporação
de Ca45. O DBP produziu reparo mais rápido e completo do que o BP ou o
osso liofilizado. O DBP não foi reabsorvido antes da formação óssea e foi o
material com mais potente estímulo osteogênico do que o BP e o osso
liofilizado.
MELLONIG; BOWERS; BAILEY

78

, em 1981, compararam o potencial

de formação óssea usando coágulo, osso autógeno, osso alógeno (FDBA) e
osso alógeno desmineralizado (DFDBA). Foram confeccionados seis defeitos
de 2,5mm de diâmetro nas calvárias de 35 cobaias. Os materiais descritos
acima foram introduzidos em câmaras de nylon não reabsorvíveis com poros
de aproximadamente 100µm e, então, colocados nos defeitos ósseos. Uma
câmara vazia serviu como controle e um defeito em cada animal foi deixado
vazio. Os animais foram mortos após: 3, 7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias. Três dias
antes do sacrifício cada animal recebia uma injeção intraperitoneal de cloreto
de estrôncio85. As câmaras de nylon com seu conteúdo eram removidas,
pesadas e verificava-se a quantia de estrôncio. O índice osteogênico era
calculado dividindo a quantia de estrôncio da amostra pela quantia de estrôncio
do ílio. Os materiais que continham cálcio apresentavam maior incorporação de
Sr85 nos períodos iniciais, entretanto de 28 a 42 dias a incorporação de Sr85 no
novo osso foi muito maior com o DFDBA. O potencial osteogênico foi
significantemente maior com o DFDBA. Entre o coágulo, osso autógeno e osso
alógeno não houve diferenças significativas. O menor potencial osteogênico foi
verificado com o FDBA, sendo este superior somente que o controle.
Utilizando também o FDBA e DFDBA comparando com osso autógeno
misturado ou não com sangue, MELLONIG; BOWERS; COTTON79 neste
mesmo ano verificaram a neoformação óssea através de análise microscópica.
Foram confeccionados seis defeitos, de aproximadamente 2,5mm de diâmetro,
na calvária de cobaias que foram preenchidos com os materiais descritos
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acima. Os enxertos foram previamente colocados em câmaras de nylon.
Câmaras vazias foram utilizadas e um defeito em cada animal foi deixado sem
nenhum implante, como controles. Os animais foram mortos após 3, 7, 14, 21,
28, 35 e 42 dias. Os espécimes foram devidamente processados e corados
com HE para a análise histológica. Cada secção era analisada por três
examinadores que classificavam em escores a quantidade de osso
neoformado. O DFDBA foi significantemente o material com maior potencial
osteogênico e o FDBA foi o com menor potencial osteogênico. Entre os
materiais autógenos não houve diferença significativa, como também não
houve entre o FDBA e o controle.
SANDERS et al.

99

, em 1983, compararam o uso de FDBA (freeze-

dried bone allografts) somente ou em conjunto com osso autógeno em defeitos
ósseos periodontais humanos. Um total de 381 defeitos foram avaliados
aproximadamente um ano após o enxerto ósseo, sendo classificada a
regeneração óssea e a redução da bolsa em completa, >50%, <50% ou
nenhuma. O uso de FDBA combinado com o osso autógeno resultou em
significantes melhores resultados tanto quanto à regeneração óssea quanto
com relação à redução da bolsa, quando comparado com o uso do FDBA
somente. Esses melhores resultados foram mais evidentes em defeitos de uma
ou duas paredes e na furca. A regeneração óssea foi significantemente melhor
quando foram utilizados antibióticos e cimento cirúrgico. Os autores também
verificaram piores resultados próximos a dentes tratados endodonticamente,
entretanto relatam que algumas obturações não pareciam adequadas.
Objetivando comparar o potencial osteogênico de duas diferentes
preparações de osso desmineralizado humano, MARINAK; MELLONIG;
TOWLE72, em 1989, implantaram estes materiais em subcutâneo de ratos.
Trinta e dois ratos foram divididos de acordo com os grupos: grupo I- osso
desmineralizado humano de acordo com o protocolo de Reddi, grupo II- osso
desmineralizado humano de acordo com o protocolo de Urist, grupo III- osso
humano somente liofilizado e grupo IV- hidroxiapatita. Um mesmo volume de
material era utilizado em todos os grupos. Cada animal recebia o mesmo
material em quatro regiões ventrais. As regiões que receberam os implantes
foram coletadas após duas, quatro e seis semanas. Foi realizada análise
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histométrica nos espécimes após seis semanas, visando quantificar o osso
formado. Nos grupos III e IV, não foi verificada formação óssea. Houve
significante maior formação óssea no grupo I que no grupo II. Assim os autores
concluem que o material preparado de acordo com o protocolo de Reddi
apresenta-se vantajoso em comparação com o material preparado de acordo
com o protocolo de Urist, tanto pela significante maior formação óssea, como
pela maior facilidade no preparo.
Visando comparar o reparo ósseo com enxerto de osso endocondral e
intramembranoso, ISAKSSON et al. 50, em 1992 utilizaram 14 coelhos e quatro
ratos. Nestes animais, foram confeccionados defeitos ósseos nos ossos frontal
e parietal, os quais foram preenchidos com osso alógeno desmineralizado
obtido

da

calvária

(origem

intramembranosa),

com

osso

alógeno

desmineralizado obtido da tíbia (origem endocondral) ou sem preenchimento
(controle). Os animais foram mortos após quatro ou 15 semanas. Os dois
materiais mostraram reparo similar e não houve também diferenças entre os
dois períodos avaliados. Os autores concluem que a neoformação óssea onde
haviam sido colocados os materiais ocorreu basicamente pela osteocondução.
HISLOP; FINLAY; MOOS47, em 1993, utilizaram osso inorgânico (BIOOSS) para reconstrução óssea em humanos. Os pacientes foram divididos em
quatro grupos: A- pacientes com defeitos hipoplásicos (sindrômicos), Bpacientes que necessitavam correção após trauma, C- pacientes submetidos à
cirurgia ortognática e D- pacientes que necessitavam aumento de rebordo. Os
resultados foram categorizados como bons, regulares ou ruins. O melhor
resultado foi obtido no grupo C e o pior no D; dessa forma concluem que o BIOOSS pode ser utilizado eficientemente em cirurgias ortognáticas, entretanto
para aumento de rebordo alveolar o resultado não foi muito bom. Para os
autores isso poderia ser melhorado acrescentando alguns fragmentos de osso
autógeno.
KÜBLER et al.57, em 1993, avaliaram várias propriedades da matriz
óssea desmineralizada, comparando com osso somente liofilizado. A
microscopia eletrônica de varredura mostrou a remoção do fosfato de cálcio
inorgânico e a manutenção das fibras colágenas. Testes mecânicos mostraram
que a liofolização aumentou o módulo de elasticidade, bem como a resistência
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à compressão. Quanto mais desmineralizado e reidratado mais macio, flexível
e menor resistência à compressão apresentava. Os espécimes obtidos
longitudinalmente

ou

perpendicularmente

ao

longo

eixo

da

diáfise

apresentaram diferenças nos testes mecânicos. Estes materiais foram
implantados em músculos de ratos e deixados por seis semanas. O osso
desmineralizado mostrou condrogênese e osteogênese em 50% dos
espécimes, enquanto que o osso apenas liofilizado não induziu nem formação
de cartigagem, nem de osso. Entretanto o osso desmineralizado induziu uma
maior resposta inflamatória. Quando o osso desmineralizado era implantado
em ratos imunodeprimidos não houve reação inflamatória e a condrogênese foi
observada em 94% dos espécimes. A formação de cartilagem também foi
testada em culturas de células neonatais de músculo de rato. Neste
experimento, 68% dos espécimes que receberam osso desmineralizado
apresentaram formação de cartilagem, enquanto que não houve condrogênese
nos espécimes que receberam osso sem tratamento e osso liofilizado. Assim,
estes resultados indicam que o osso desmineralizado apresenta a propriedade
de osteoindução.
FUCINI et al.39, em 1993, verificaram o efeito do tamanho da partícula de
osso desmineralizado alógeno (DFDBA), no reparo de defeitos ósseos
periodontais em humanos. As partículas usadas tinham dois tamanhos de 250
a 500µ e de 850 a 1000µ. Cada paciente (total de 11) apresentava dois
defeitos ósseos periodontais interproximais similares que foram tratados com
as partículas de DFDBA. As mensurações pré e pós-cirurgia dos tecidos moles
e crista óssea foram realizadas com sonda eletrônica que aplicava uma força
constante. Dez pacientes foram avaliados após seis meses com uma nova
cirurgia para visualização. A média de preenchimento do defeito foi de 1,66mm
para o grupo das macropartículas e 1,32mm para o das micropartículas,
valores que não demonstraram diferença estatisticamente significante. Assim
não houve diferença entre micro e macropartículas de DFDBA quando usadas
em defeitos periodontais de humanos.
Visando verificar a resposta celular a partículas de cerâmica à base de
fosfato de cálcio de tamanho de 400-600µm, BASLÉ et al.7, em 1993,
implantaram este material em tíbias de coelhos. No estudo microscópico pôdese avaliar que a implantação deste material levou à neoformação óssea, bem
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como à reabsorção na superfície dos biomateriais. O mecanismo de
reabsorção pareceu estar associado à endocitose dos cristais pelas células
gigantes multinucleadas e mais classicamente por células clásticas.
Em 1994, DUPOIRIEUX et al.

33

verificaram o efeito da esterelização

da matriz óssea desmineralizada com óxido de etileno ou com calor (autoclave)
na neoformação óssea, comparando também com o uso de coral. Defeitos
ósseos foram criados no osso nasal e frontal (controle) de 30 ratos. Os do osso
nasal foram preenchidos com os materiais citados acima, sendo a DBM obtida
a partir da crista ilíaca de ratos. Após dois meses os animais foram sacrificados
e a formação óssea avaliada através de análise macroscópica, radiográfica e
histológica. O osso desmineralizado esterelizado com óxido de etileno
promoveu formação óssea em 90% dos casos, enquanto que o esterilizado
com calor não promoveu formação óssea em nenhum caso. O material à base
de coral promoveu formação óssea em 50% dos casos, entretanto o reparo
ósseo não era completo. Dessa forma a esterilização com óxido de etileno não
interfere nas propriedades biológicas da DBM.
STASSEN et al.105, em 1994, utilizaram o mesmo osso inorgânico
(BIO-OSS)

em

defeitos

periapicais.

Selecionaram

89

pacientes

que

necessitavam de cirurgia periapical, que foram aleatoriamente divididos em
dois grupos, o primeiro recebeu o osso inorgânico e o segundo, o controle, não
foi preenchido com o material. Estes casos foram avaliados entre 3 e 27 meses
após as cirurgias, sendo classificados como sucesso ou insucesso. Os
resultados indicaram um maior número de insucessos com a utilização de osso
inorgânico e que estes ocorriam em um tempo menor após as cirurgias do que
os controles. Dessa forma, os autores contra-indicaram o seu uso em cirurgias
na região apical.
Neste mesmo ano HEDNER, LINDE44 testaram duas diferentes BMPs
bovinas com colágeno como carreador em defeitos transósseos de 5mm de
diâmetro em mandíbulas de ratos. Os defeitos tratados foram recobertos ou
não com membrana de politetrafluoretileno (e-PTFE, GORE-TEX®) e os
controles não receberam tratamento algum. Os animais foram sacrificados
após 12 e 24 dias. Os resultados mostraram que o uso da BMPb promoveu
volumosa formação de novo osso, demonstrando que este material é
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fortemente osteoindutor; entretanto, a BMPb recoberta com membrana não
mostrou resultados melhores do que com a utilização isolada de membrana.
Para avaliar a adição de glicerol à DBM, já que esta apresenta a
desvantagem das partículas poderem migrar da área do defeito, DAMIEN et
al.30, em 1994, confeccionaram defeitos no osso parietal de 40 coelhos. Estes
tinham o diâmetro de 8mm e foram confecionados com uma broca trefina. Os
defeitos foram preenchidos: com DBM somente, com DBM e glicerol numa
proporção de 50% v/v de glicerol (DBM/G50), com DBM e glicerol numa
proporção de 40% v/v de glicerol (DBM/G40), com osso autógeno em
partículas ou deixados sem nenhum material. Os animais foram sacrificados
após duas ou oito semanas, a área enxertada coletada e devidamente
preparada para análise histológica. Após duas semanas, os defeitos onde foi
utilizado a DBM nas três formas estavam de 75 a 90% preenchidos com tecido
ósseo neoformado, porcentagem essa similar à obtida com o osso autógeno
que foi de 86% e significantemente maior que a obtida nos defeitos sem
material (26%). Assim, estes resultados sugerem que a adição de glicerol à
DBM não altera suas propriedades de neoformação óssea, produzindo
resposta similar à da DBM somente e à do osso autógeno particulado.
Visando relacionar pH e reparo ósseo CHAKKALAKAL et al.23, em 1994
confeccionaram defeitos segmentares em fíbula de ratos. Estes eram
preenchidos com osso desmineralizado de rato perfurado, visando acomodar o
microeletrodo para medir o pH. Este foi avaliado em vários períodos até 28
dias. Foram também realizadas análise histológica e da quantidade de cálcio
nos tecidos. Nos períodos iniciais do reparo, o pH era mais baixo que o pH do
soro, provavelmente pelo acúmulo de metabólicos ácidos nos fluidos tissulares.
O aumento do pH foi acompanhado por uma fase de rápida deposição mineral
e posteriormente por uma fase caracterizada pelo aumento do conteúdo de
cálcio de maneira lenta e gradual. Desta maneira, estes resultados estão de
acordo com estudos prévios sugerindo que o pH do fluido tissular na área do
reparo apresenta uma função reguladora na neoformação e mineralização
óssea.
BECKER et al.10, em 1995, avaliaram o poder de osteoindução do osso
desmineralizado, congelado e seco (DFDBA) obtidos de quatro bancos de
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ossos comerciais. Foram utilizados oito camundongos desprovidos de timo que
receberam implantes de 25mg de osso desmineralizado (DFDBA) em cada um
dos músculos quadríceps e dois animais serviram como controle. Um deles
recebeu um implante de 10mg de hBMP/NCP + 25mg de osso humano
desmineralizado e liofilizado e o outro 25mg de matriz óssea desativada em
ambos os músculos quadríceps. Após 21 dias, os animais foram sacrificados,
os membros foram radiografados e os músculos removidos e preparados para
análises histológica e histométrica. Ao exame radiográfico só foram observados
pequenos ossículos no animal que recebeu osso+hBMP/NCP. Não houve
formação óssea no grupo que recebeu matriz e DFDBA comercial. A avaliação
histométrica determinou a porcentagem de osso neoformado e não vital. Nos
animais implantados com DFDBA houve predominância de osso não vital
(78,4%-92,5%) com pequena quantidade de osso neoformado (7,7%-21,6%).
Não houve formação óssea no animal implantado com matriz desativada e o
animal que recebeu osso+hBMP/NCP apresentou 96% de osso neoformado.
Assim, os autores concluíram que o DFDBA comercial propicia indução de
formação óssea insignificante clinicamente, sendo que uma verdadeira
osteoindução foi conseguida com suplemento de hBMP/NCP. Deste modo,
questionaram a propriedade de osteoindução do DFDBA.
Objetivando comparar a interação entre hidroxiapatita e matriz óssea
desmineralizada, REDONDO et al.93, em 1995, confeccionaram defeitos ósseos
no ramo ascendente da mandíbula de coelhos. O fragmento ósseo removido foi
desmineralizado e usado como enxerto autógeno. Os animais receberam
somente osso autógeno desmineralizado ou osso autógeno desmineralizado
com hidroxiapatita e foram sacrificados após duas semanas ou após seis
semanas. Verificou-se que os locais contendo hidroxiapatita mostraram uma
certa inibição da osteoindução propiciada pela matriz óssea. Houve menor
proliferação de células mesenquimais nos enxertos ósseos associados à
hidroxiapatita. Em todos os grupos após duas semanas havia mais células
mesenquimais na periferia do defeito e após seis semanas o número de células
era maior no centro do defeito.
AABOE; PINHOLT; HJORTING-HANSEN 1, em 1995, realizaram uma
revisão de literatura sobre defeitos ósseos criados experimentalmente e sobre
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materiais osteopreenchedores. Relataram que um material ideal para enxerto
ósseo, de origem não autógena, dever ser esterilizável, não tóxico, não induzir
resposta imunológica e que possa estar disponível em quantidades suficientes.
Este deve ainda ser capaz de induzir a diferenciação de células em
osteoblastos, sendo ao mesmo tempo gradualmente absorvível, fornecendo um
suporte condutivo para formação de um novo osso. Adicionalmente, o material
deve funcionar como uma barreira mecânica para o crescimento de tecido
fibroso ou invaginação de tecido muscular para dentro do defeito.
Visando avaliar o uso de membrana de e-PTFE em cirurgias
parendodônticas, PECORA et al. 84, em 1995, selecionaram 25 pacientes com
lesões periapicais extensas, que não responderam ao tratamento endodôntico
convencional. Durante a cirurgia, após a remoção da lesão, foi feita obturação
retrógrada com cimento super EBA ou cimento de óxido de zinco e eugenol
consistente. Em dez pacientes a cavidade óssea foi recoberta com membrana
de e-PTFE. Radiografias tiradas após 3, 6, 9 e 12 meses mostraram que o uso
das membranas propiciava um reparo ósseo mais rápido.
Em 1996, CLERGEAU et al.25 avaliaram o potencial regenerativo do uso
de osso inorgânico e colágeno em defeitos ósseos experimentais. Utilizaram
oito cães Beagle, nos quais extraíram os terceiros pré-molares inferiores,
criaram defeitos ósseos na mesial do quarto pré-molar e na distal do segundo
pré-molar e induziram inflamação e formação de placa com bandas de aço que
foram removidas após oito semanas. Estas lesões foram a seguir tratadas: o
grupo 1 (controle) com curetagem cirúrgica e o grupo 2 (experimental) com o
uso de osso inorgânico e colágeno para

preenchimento. Blocos de osso

inorgânico misturado com colágeno foram observados em microscópio
eletrônico de varredura, mostrando que a superfície das partículas tinha
características de tecido ósseo. Após 6, 18 e 36 semanas da cirurgia foram
obtidos espécimes não descalcificados de ambos os grupos, que foram
examinados por microrradiografia. No grupo 1, não houve significante
regeneração nos três períodos experimentais; já, no grupo 2, observou-se
significante regeneração óssea nos períodos de 18 e 36 semanas. Foi
verificada presença de anquilose em apenas dois espécimes. Assim sendo,
este estudo evidencia que a regeneração óssea em defeitos experimentais é
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favorecida pelo uso do osso inorgânico com colágeno, no entanto os autores
enfatizam que novos estudos devem ser realizados com este material.
KINOSHITA et al.56, em 1996, também induziram, com ligaduras,
defeitos periodontais em cães Beagle. Os defeitos foram tratados com rhBMP-2
ligada a um carreador esponjoso feito de ácido polilático e poliglicólico e
esponja de gelatina. Os defeitos tratados com BMP e carreador regeneraram
cerca de 50% do cemento e 20% do osso, ao passo que defeitos que
receberam só o carreador regeneraram cerca de 20% do cemento.
Objetivando esclarecer os mecanismos de reparo usando enxerto de
osso intramembranoso, DBM ou uma combinação de ambos e compará-los,
RABIE et al.89, em 1996, utilizaram 12 coelhos da raça Nova Zelândia adultos.
Foram confeccionados defeitos de 10mm por 5mm em ambos os lados do osso
parietal. Para o osso intramembranoso foi utilizada a mandíbula como região
doadora. Os animais foram divididos em quatro grupos de acordo com o
material que foi colocado nos defeitos: grupo I- controle (nenhum material),
grupo II- osso intramembranoso (IM) somente, grupo III- DBM somente, grupo
IV- IM + DBM. Após duas semanas os animais foram sacrificados e a área de
interesse preparada para o exame histológico. Os cortes foram corados com
HPS, azul de toluidina, azul Alcian, Van Giesen’s e anticorpo antivimentim e
observados ao microscópio óptico. Os defeitos controle estavam preenchidos
apenas com tecido conjuntivo fibroso. O enxerto de osso intramembranoso
induziu formação óssea através de ossificação intramembranosa. Os implantes
de DBM induziram formação óssea através de ossificação endocondral em
conjunto com a reabsorção da DBM original. O grupo tratado com a
combinação DBM-IM também caracterizou-se pela ossificação endocondral.
Neste mesmo ano, RABIE; DAN; SAMMAN86 se propuseram identificar
as células envolvidas no reparo ósseo usando enxertos de osso autógeno
intramembranoso (IM) e endocondral (EC). Para isso foram criados defeitos de
10x5mm no osso parietal de 18 coelhos. Em cada osso parietal era
confeccionado um defeito totalizando 36, os quais foram divididos de acordo
com os grupos: I- controle (sem enxerto), II- enxerto de osso autógeno de
origem intramembranosa (IM) obtido da mandíbula, III- enxerto de osso
autógeno de origem endocondral (EC) obtido da tíbia, IV- enxerto de matriz
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óssea desmineralizada de origem endocondral e V- enxerto de osso autógeno
de origem intramembranosa + matriz óssea desmineralizada. Os animais foram
sacrificados após sete ou 14 dias após a cirurgia e as peças com os enxertos
foram coletadas para que fossem preparadas para análise histológica em
microscópio óptico e microscópio eletrônico. Com o uso do osso IM foram
observados pré-osteoblastos, osteoblastos e osteócitos, sem o estádio
intermediário de formação de cartilagem; enquanto que com o uso do osso EC
foram verificados condrócitos e condroblastos em atividade, ou seja,
produzindo matriz. Nos grupos IV e V, com o uso da matriz óssea
desmineralizada a formação óssea também foi caracterizada pelo estádio
intermediário de formação de cartilagem. Dessa forma, os autores concluíram
que com a presença de osso EC, seja autógeno ou na forma de matriz
desmineralizada, o reparo segue a seqüência de formação óssea endocondral,
com o estádio intermediário de cartilagem, enquanto que, com o uso de
somente osso IM o reparo segue a seqüência de formação óssea
intramembranosa, ou seja sem o estádio intermediário de cartilagem.
PAPAY

et

al.82,

em

1996,

compararam

osso

desmineralizado,

hidroxiapatita, gel foam e cera óssea no reparo ósseo de calvária de crianças.
Foram operadas 14 crianças que precisavam de osso para o reparo de fissura
maxilar. Este osso foi colhido da região parietal. Foram confeccionados de
quatro a seis orifícios de 15mm de diâmetro, criando defeitos bicorticais. Estes
foram preenchidos com os materiais citados acima e os pacientes examinados
clinicamente de duas semanas a três meses pós operatório. Após dois a seis
meses foram feitas radiografias cefalométricas que foram digitalizadas para a
densitometria. A área do defeito era delineada manualmente com o mouse e
um programa especifico fornecia a média da densidade que era comparada em
termos percentuais com a densidade de uma área sadia (controle). O osso
desmineralizado e a hidroxiapatita promoveram melhor reparo que o gel foam e
a cera óssea, sendo os piores resultados obtidos com a cera óssea. A
formação óssea nos defeitos com hidroxiapatita não pôde ser comparada
radiograficamente pelo fato desse material ter maior radiopacidade que o osso
normal.
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Visando avaliar o efeito da DBM em enxertos autógenos de osso de
origem endocondral (EC), RABIE; LEE KEN JIE85, em 1996, confeccionaram
defeitos ósseos de 10x15mm no osso parietal de coelhos. Estes foram
preenchidos de acordo com os grupos: EC- osso de origem endocondral, DBMmatriz óssea desmineralizada de origem cortical, composto (EC + DBM) e
grupo sem enxerto, onde os defeitos foram deixados vazios. Os animais foram
sacrificados após duas semanas e as peças com os defeitos removidas e
preparadas para análises histológica e imuno-histoquímica. A quantidade de
osso neoformado foi verificada através de um sistema de análise de imagem.
Em todos os grupos observou-se presença de tecido cartilaginoso como um
estádio intermediário da formação óssea. No grupo EC, observou-se reparo
ósseo na interface osso do hospedeiro-enxerto, já no grupo composto houve
união entre osso neoformado, DBM e enxerto EC por todo defeito. Também a
quantidade de osso neoformado foi significantemente maior no grupo composto
(47%). Dessa forma a DBM aumenta a capacidade de neoformação óssea do
enxerto de osso endocondral.
Visando testar a hipótese de que o osso desmineralizado humano varia
de acordo com o processamento e o doador, SCHWARTZ et al.101, em 1996,
testaram DFDBA de vários lotes e de seis diferentes bancos de ossos. A
superfície das partículas eram analisadas morfometricamente e também estas
eram introduzidas em água destilada para se mensurar o pH da solução. Para
avaliar o potencial osteogênico as partículas foram implantadas no músculo e
no subcutâneo de camundongos, os quais foram sacrificados após quatro e
oito semanas. A área enxertada foi coletada e processada para análise
histológica. Os resultados indicaram que as partículas de diferentes bancos
tinham formatos e tamanhos distintos e que o pH variava entre diferentes
bancos e também entre diferentes lotes. Nenhum DFDBA testado induziu
formação óssea no subcutâneo. Quando implantado no músculo o DFDBA de
dois bancos induziu formação óssea após um mês e o de outros três bancos
somente após dois meses. O DFDBA de um banco não induziu formação
óssea nenhuma, mesmo após dois meses. Não houve correlação entre o
tamanho da partícula e a capacidade de induzir formação óssea. Assim os
autores concluem que os DFDBA de diferentes bancos, lotes e tamanhos
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diferem muito entre si e que também a capacidade de induzir formação óssea
varia muito.
Em 1997, CONCANNON et al.26 verificaram a formação óssea em
fêmures de coelhos usando osso desmineralizado. Utilizaram 55 coelhos que
tiveram 1cm do fêmur removido e estabilizado. Estes animais foram divididos
em: grupo 1- preenchimento com osso desmineralizado alógeno e permanência
da estabilização por 12 meses, grupo 2- preenchimento com osso
desmineralizado alógeno e remoção da estabilização após oito semanas, grupo
3- controle, nada foi colocado no espaço removido e grupo 4- preenchimento
com osso autógeno. Em todos os animais que receberam o osso
desmineralizado o espaço foi totalmente preenchido com novo osso após 6-8
semanas. No grupo 3 nenhum animal apresentou neoformação óssea e 80%
dos animais do grupo 4 apresentaram formação óssea preenchendo o espaço.
O grupo 1 apresentou após 12 meses um osso mais frágil que o grupo 2, cujo
osso era idêntico ao fêmur normal, isto porque a estabilização foi mantida no
grupo 1, o que reduzia as forças transmitidas para o osso. Dessa forma os
autores concluíram que em certos casos o osso desmineralizado é tão eficiente
quanto o osso autógeno, tendo a vantagem de não necessitar de coletá-lo em
alguma outra parte do corpo, o que demanda a realização de outra exposição
cirúrgica.
Neste mesmo ano, TAGA et al.109 avaliaram o potencial do Osseobond
(matriz óssea bovina desmineralizada) no reparo de defeitos ósseos perenes
em crânio de cobaias. Foram confeccionados dois defeitos de 8mm de
diâmetro com uma trefina, em cada calvária de 12 animais. Um dos defeitos
era preenchido com partículas de Osseobond aglutinadas com o sangue do
próprio animal e o outro com coágulo sanguíneo. Os animais foram sacrificados
após um, três e seis meses e as calvárias coletadas para posterior preparo
para análise histológica. Todos os defeitos preenchidos apenas com coágulo
sanguíneo apresentavam-se totalmente abertos e continham tecido conjuntivo
fibroso. Nos defeitos preenchidos com Osteobond as partículas do material já
haviam sido totalmente reabsorvidas após três meses. Após seis meses o
espaço do defeito já estava totalmente preenchido com tecido ósseo em
avançado estado de organização. Apenas em um animal deste grupo ainda

Revisão de Literatura 26
restava uma pequena abertura lateral. Assim os autores concluem que a matriz
liofilizada bovina tem capacidade de estimular formação de novo tecido ósseo
em defeitos que não se reparam espontaneamente.
Ainda em 1997, TAGA et al.110 avaliaram o destino de membranas
biológicas de cortical óssea bovina colocadas em posição subperióstica no
crânio de cobaias. Utilizaram 12 animais divididos em três grupos de quatro
que tiveram a região frontoparietal do crânio aberta para exposição do osso
para colocação da membrana sobre a superfície óssea desnuda. Os crânios
foram coletados após um, três e seis meses e preparados para análise
histológica. As membranas implantadas foram reabsorvidas lentamente por
células mononucleadas. Em alguns casos, verificou-se junto das faces
tegumentar e óssea da membrana, a formação de fina camada de tecido
ósseo, que era em seguida reabsorvida conjuntamente com a matriz
implantada.
MAGUIRE et al.71, em 1998, realizaram cirurgias parendodônticas em 24
dentes de 12 gatos. Foi realizada apicetomia e obturação retrógrada com MTA
e antes do reposicionamento do retalho oito das ostectomias foram cobertas
com membrana reabsorvível, oito foram preenchidas com hOP-1 (human
osteogenic protein) em um carreador de colágeno e as oito restantes não
receberam nenhum tratamento, servindo como controles. Após 12 semanas os
animais foram sacrificados e os espécimes devidamente preparados para
análise histológica. Os resultados mostraram que os espécimes onde
utilizaram-se membranas, apresentavam um grau significantemente maior de
inflamação adjacente às raízes seccionadas e que não houve um aumento
significante na formação óssea e de cemento com o uso das mesmas. O uso
do hOP foi associado à diminuição da espessura do cemento neoformado e
não teve efeito significante na formação óssea nem no grau de inflamação.
Assim, baseados nesses resultados, sugerem que o uso de membranas
reabsorvíveis e o hOP não promovem um efeito positivo no reparo dos tecidos
periapicais após cirurgia parendodôntica.
ARTZI, NEMCOVSKY4, em 1998, utilizaram o DBBM (desproteinized
bovine bone material) para reconstrução do rebordo alveolar. O material foi
condensado no alvéolo e a mucosa suturada. Após nove meses, o rebordo foi
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novamente exposto verificando preservação das dimensões vertical e
vestibulolingual. Com o intuito de obter-se material para análise histológica o
preparo do local do implante foi realizado com uma trefina de 3mm de
diâmetro, dessa forma os cilindros removidos foram devidamente fixados e
histologicamente preparados. Observaram que o osso neoformado estava
misturado com as partículas de DBBM parcialmente degradadas. Dessa
forma,segundo os autores, o DBBM aparentemente não pode ser considerado
um material completamente reabsorvível, mas sim um agente preeenchedor
biocompatível com capacidade de degradação. Clinicamente, o material
apresentou-se apropriado para ser usado como agente preservador do rebordo
alveolar após extração dentária.
Neste mesmo ano, FROUM et al.38 avaliaram o uso de Osteograf N,
sozinho ou associado com osso autógeno ou DFDBA para a elevação do seio
maxilar. Também verificaram o efeito do uso ou não de membranas não
reabsorvíveis de e-PTFE (politetrafluoretileno expandido). Seis ou nove meses
após a cirurgia do enxerto, durante a 2a. etapa, foram coletadas porções
ósseas de aproximadamente 2,3mm de diâmetro por 10mm de comprimento
usando uma trefina. Este material foi processado para análise histológica,
sendo que alguns espécimes foram descalcificados e outros não. Também foi
realizada análise radiográfica num intervalo de dois a três anos após o enxerto.
A quantidade de osso vital neoformado aumentou moderadamente quando o
DFDBA foi usado junto com o Osteograf N e aumentou substancialmente
quando a combinação foi com osso autógeno. O uso de membrana também
propiciou um aumento na média percentual de osso vital neoformado.
Radiograficamente verificou-se que a altura do rebordo após o enxerto, em
geral, foi mantida após dois a três anos, sem repneumatização.
Ainda em 1998 BECKER et al.11 testaram diferentes biomateriais para o
preenchimento de alvéolos humanos após extração: osso autógeno, osso
liofilizado desmineralizado (DFDBA), osso bovino desproteinado (BIO-OSS) e
BMP humana em carreador de proteínas não colágenas. Somente o material
de BMP acelerou a regeneração, mostrando um osso maduro após três meses.
Em segundo lugar o osso autógeno foi o que mostrou melhor qualidade óssea,
muito embora após seis meses ainda se encontrassem partículas não
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reabsorvidas, e por último, os outros materiais, onde no novo osso formado
havia predomínio de osso primário e persistência de partículas do material
mesmo após seis meses.
Em 1998, visando comparar o reparo ósseo com o uso de osso
autógeno e diferentes formas de matriz óssea desmineralizada humana (DBM),
CHESMEL et al.24 utilizaram ratos desprovidos do timo. Foram confeccionados
defeitos de 8mm nas calvárias. Estes defeitos foram preenchidos com osso
autógeno (o próprio disco da calota removido), matriz óssea desmineralizada
de rato em forma de gel ou matriz óssea desmineralizada humana na forma de
gel (DBM e glicerol), massa (DBM fibras e glicerol), membrana flexível (DBM,
fibras e glicerol) e membrana (DBM e fibras). Três defeitos não foram
peeenchidos e os animais foram sacrificados após oito semanas. Foram
realizadas avaliações histológica, histométrica e da densidade radiográfica.
Quanto à densidade radiográfica os grupos da DBM humana na forma de
massa, membrana flexível e membrana apresentaram os melhores resultados.
Os defeitos preenchidos com os materiais apresentaram de 29% a 58% de
osso neoformado, enquanto que os não preenchidos apresentaram de 3% a
6%. A DBM humana nas diversas formas apresentou resultados similares aos
do osso autógeno. De uma maneira geral, a DBM em forma de massa,
membrana e membrana flexível apresentaram melhores resultados que a DBM
em forma de gel, com diferença estatisticamente significante entre a DBM em
forma de massa e a em forma de gel.
Neste mesmo ano, KIM et al.54 avaliaram a regeneração óssea e de
cemento em defeitos periodontais supra-alveolares com a implantação de
matriz óssea desmineralizada alogênica. Assim, criaram defeitos ósseos ao
redor dos 2os.,3os. e 4os pré-molares inferiores de oito cães. Estes defeitos eram
preenchidos com a matriz óssea ou deixados vazios (controle). Os dentes
foram seccionados, a polpa protegida e o retalho suturado de modo a recobrir
os dentes. Após oito semanas os animais foram sacrificados e as peças
devidamente

preparadas

para

análise

histológica.

Foram

avaliadas

histometricamente: altura do defeito, do osso reparado e do cemento reparado,
reabsorção óssea e anquilose. Não houve diferença estatisticamente
significante entre os grupos. A regeneração de cemento pareceu ser maior com
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o uso do enxerto de matriz óssea. Foram observadas partículas do material
ainda não reabsorvidas, com formação óssea adjacente, e muitas vezes
apresentando anquilose. Com base nestes resultados os autores concluem que
a matriz óssea desmineralizada alogência apresenta a capacidade de
potencializar a regeneração de cemento, entretanto a regeneração do osso
alveolar parece ser imprevisível.
Ainda em 1998, KANIA et al.53 relataram a influência positiva dos
selantes de fibrina no reparo de cavidades ósseas preenchidas com poros de
cerâmica reabsorvíveis. Foram estudados dois tipos de selantes, sendo uma
cerâmica enriquecida com fatores plaquetários durante sua fabricação e a outra
enriquecida com uma concentração de plasma humano e sem fator plaquetário.
Cavidades com 10mm de profundidade e 5mm de diâmetro foram perfuradas
na lateral condilar dos fêmures de 45 coelhos. Estes defeitos foram
preenchidos com materiais cerâmicos ou com mistura de selante de fibrina e
grânulos de coral, ou deixados vazios. Após seis meses, a formação óssea foi
similar em todos os grupos. Cavidades controles foram invadidas somente por
tecido fibroso.
Também neste mesmo ano, BECK et al.9 realizaram defeitos
segmentares em rádios de coelhos, procurando avaliar a combinação de osso
medular e TGF-β1 no reparo de defeitos ósseos críticos. Os grupos receberam
diferentes tratamentos, sendo utilizado o TGF-β1, com ou sem osso medular
autógeno e osso cortical autógeno. O carreador para o fator de crescimento
foram os grânulos de fosfato tricálcio. A eficiência do TGF-β1 e do osso
medular foi comparada com a do osso autógeno, carreadores controles e
defeitos ósseos não tratados. Os resultados mostraram que defeitos
administrados com 1,0µg de TGF-β1 mais osso medular ou osso cortical
autógeno foram similares e indicaram superioridade em relação ao grupo
controle. Tiveram ainda superioridade mecânica em relação ao controle, que
não apresentou união dos segmentos.
HIGUCHI et al.46, em 1999, avaliaram o poder osseoindutor da rhBMP-2
(proteína morfogenética óssea recombinante humana). Criaram defeitos
ósseos de 5mm de diâmetro no ramo da mandíbula de ratos perfurando as
duas corticais. No grupo experimental, estes foram preenchidos com uma
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esponja de ácido poliglicólico contendo rhBMP e, no grupo controle, utilizou-se
somente a esponja sem a rhBMP. Após quatro semanas os ratos foram
sacrificados, os espécimes preparados e os cortes corados com HE. A análise
histométrica mostrou que uma quantidade de osso significantemente maior foi
formada no grupo experimental, dessa forma, os pesquisadores concluíram
que a rhBMP é uma efetiva indutora de formação óssea.
Neste mesmo ano, RABIE; WONG; HÄGG

87

compararam o reparo

ósseo usando enxertos de osso autógeno endocondral em conjunto com matriz
óssea desmineralizada de origem endocondral (DBMEC) e de origem
intramembranosa (DBMIM). Foram criados 30 defeitos ósseos de 10mm de
diâmetro por 5mm no osso parietal de 15 coelhos. Cinco defeitos foram
preenchidos com

osso endocondral somente (EC), cinco com osso

endocondral + DBMIM (EC-DBMIM), seis com osso endocondral +DBMEC (ECDBMEC), dez foram deixados vazios e quatro preenchidos com colágeno. Após
14 dias os animais foram sacrificados e as áreas com os defeitos preparadas
para análise histológica. Foi realizada análise quantitativa através de um
sistema de análise de imagem digital. Os defeitos preenchidos com EC-DBMIM
formaram 414% mais osso que aqueles preenchidos com EC somente. O uso
de EC-DBMEC produziu 85% mais osso que o EC sozinho. Os defeitos vazios e
os preenchidos com colágeno não levaram a neoformação óssea. Assim, os
autores

concluíram

que

a

DBM,

especialmente

aquela

de

origem

intramembranosa, apresenta um elevado potencial de osteoindução.
YOUNG; SANDSTEDT; SKOGLUND130, em 1999, propuseram-se
avaliar o uso de osso inorgânico bovino (BIO-OSS) em defeitos na maxila e
mandíbula de coelhos. Estes foram preenchidos da seguinte maneira: grupo Iosso autógeno, grupo II- BIO-OSS, grupo III- osso autógeno +BIO-OSS e grupo
IV- defeitos não tratados. Após 12 semanas, os animais foram sacrificados e as
áreas do defeito removidas. Estas foram devidamente preparadas para análise
histológica, sendo coradas com hematoxilina e eosina. Não houve diferença na
resposta tecidual entre maxila e mandíbula. No grupo não tratado, o defeito
estava preenchido com tecido fibroso com formação óssea somente nas
bordas do defeito. O grupo tratado com osso autógeno apresentou formação de
novo osso ao redor das partículas, sendo que estas estavam sendo
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reabsorvidas por células multinucleares. Já com o uso do BIO-OSS, osso
neoformado também era detectado em contato com as partículas, mas estas
não apresentavam sinais de reabsorção. Desta forma, os autores questionam
se o BIO-OSS pode ser classificado como um material reabsorvível.
Visando estudar o processo de mineralização após o uso de matriz
óssea desmineralizada, GROENEVELD et al.42, em 1999, realizaram biópsias
após seis meses da implantação de DBM alógena humana (200-500µm) para
elevação do seio maxilar em sete pacientes. Este material foi processado para
análise histológica e histométrica. Três tipos de mineralização foram
encontrados: 1o. Formação e mineralização de novo osso, geralmente lamelar
nas proximidades do osso maxilar do hospedeiro, 2o. Remineralização de
partículas de DBM que não tinham sido desmineralizadas totalmente, iniciando
no seu centro, independentemente da presença de tecido ósseo e 3o.
Remineralização de partículas de DBM iniciando-se na interface partículatecido ósseo neoformado. Este último tipo apareceu nas áreas de conecção
entre o material e o osso do hospedeiro, onde se formou osso acelular
margeando as partículas de DBM. As partículas de DBM remineralizadas e o
osso acelular foram ambos subseqüentemente remodelados. Com base nestes
resultados os autores concluíram que o uso da DBM para elevação do seio
maxilar aumenta o volume de tecido mineralizado na maxila e que esta
mineralização ocorre via remineralização da DBM e formação óssea através da
osteocondução. Desta forma, os autores questionam que a DBM tenha
propriedade de osteindução.
Em 1999, BATISTA JÚNIOR et al.8 testaram o osso inorgânico em
defeitos ósseos periodontais. Selecionaram 26 defeitos pareados intra-ósseos,
sendo semelhantes com relação ao número de paredes e profundidade e
apresentando profundidade de bolsa maior ou igual a 6mm. Os pacientes foram
divididos aleatoriamente em dois grupos, o primeiro (controle) recebeu somente
membrana e o segundo (teste) foi preenchido com osso inorgânico bovino e
recoberto com membrana. Após seis meses a nova cirurgia para reavaliação
mostrou significante melhora clínica com diminuição da profundidade da bolsa
e ganho de suporte periodontal, mas sem diferença estatisticamente
significante entre os grupos. No entanto, verificou-se que o grupo controle
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apresentou recessão gengival significantemente mais pronunciada do que o
outro grupo. Os autores concluíram que o osso bovino inorgânico pode ser
utilizado associado à membrana para o tratamento de defeitos intra-ósseos,
mas que seu uso não apresenta resultados significantemente melhores que o
do uso isolado de membranas.
SPECTOR104, em 1999, relatou que as hidroxiapatitas sintéticas
apresentam alto módulo de elasticidade, resultando numa alta rigidez, a qual
provoca alterações na distribuição de forças e remodelação óssea. Isto causa
risco de fraturas, devido à osteopenia ao redor do local do implante destes
materiais, já que não são reabsorvíveis. Já o mineral ósseo natural, o osso
inorgânico, tem módulo de elasticidade e força de compressão semelhantes à
do osso nativo. A interação desses dois materiais com o tecido ósseo
circunjascente ocorre de modo diferente: sobre a HA há uma deposição de
apatita biológica antes da fixação dos osteoblastos, já no osso inorgânico os
osteoblastos aderem-se diretamente na superfície do material. Uma outra
diferença é que as HAs sofrem dissolução físico-química lenta, enquanto que o
mineral ósseo propicia aposição e reabsorção por osteoclastos.
LEONARDIS et al.64 descreveram, em 1999, casos de cirurgia
parendodôntica onde realizaram obturações retrógradas com super EBA (ácido
etóico benzóico) com ou sem o recobrimento do defeito ósseo com membranas
não reabsorvíveis. A avaliação clínica e radiográfica, após nove meses permitiu
os pesquisadores ressaltarem a importância do uso de membranas em casos
de comunicação endo-periodontal e acreditarem que melhores resultados
poderiam ser obtidos com a utilização de um material de preenchimento da loja
óssea e com um rígido controle da contaminação, principalmente com a
utilização de uma sutura adequada.
REGAN et al.94, em 1999, verificaram o reparo periapical utilizando nas
cavidades retrógradas diferentes fatores de crescimento comparando com o
cimento Diaket. Foram utilizados sete cães sem raça definida, onde foi
realizado o tratamento endodôntico dos terceiros e quartos pré-molares
inferiores. Em seguida partiu-se para o procedimento cirúrgico onde após a
ostectomia o ápice foi cortado e a cavidade preparada, as quais foram
preenchidas com os seguintes materiais: Atrisorb (carreador de ácido
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polilático), atrisorb + fosfato tetracálcio, Atrisorb+ FGF, Atrisorb+fosfato
tetracálcio+

FGF,

Atrisorb+IGF/PDGF

e

Atrisorb+

fosfato

tetracálcio+

IGF/PDGF. Após 60 dias, os animais foram mortos e as áreas de interesse
devidamente preparadas para o exame histológico, sendo os cortes corados
pelo HE e tricrômico de Masson. Tanto a neoformação óssea quanto à
deposição de cemento foram significantemente maiores quando o Diaket foi
utilizado. O carreador de ácido polilático ainda permanecia no local após 60
dias. Assim os autores concluíram que neste estudo os fatores de crescimento
não produziram um reparo periapical desejável.
Em 1999, COSTA FILHO27 avaliou os efeitos da implantação da mistura
de hidroxiapatita bioabsorvível (HA) e osso bovino desproteinado com um pool
de BMPs e proteínas ósseas hidrofóbicas não colágenas bovinas sobre a
osteogênese na medula óssea de tíbia de coelhos. Foram desenvolvidos
cilindros de titânio que eram preenchidos com os materiais e implantados
cirurgicamente na tíbia de coelhos, de modo que, os biomateriais entrassem
em contato somente com a medula óssea. Os materiais usados foram: a-)
grupo teste – HA contento um pool de BMPs e proteínas hidrofóbicas não
colágenas misturada com osso bovino desproteinado, b-) grupo controle- HA
com osso bovino desproteinado e c-) controle negativo – somente coágulo
sanguíneo. Após 67 dias, os animais foram sacrificados, as peças processadas
e os cortes dos materiais mineralizados corados com azul de toluidina. O grupo
dos biomateriais sem as BMPs formou significantemente maior quantidade de
tecido ósseo dentro do cilindro, seguido pelo grupo com as BMPs e pelo
controle negativo, não havendo diferença estatisticamente significante entre
este dois últimos grupos. Desta maneira, concluiu que o pool de BMPs e
proteínas hidrofóbicas não colágenas do osso teve um efeito inibitório da
osteogênese e que os biomateriais sem as BMPs, particularmente o osso
bovino desproteinado, proporcionaram um substrato favorável à formação
óssea. Trabalho este também descrito por COSTA FILHO; TAGA; TAGA28 em
2001.
Visando comparar o reparo ósseo propiciado por quatro diferentes
materiais sintéticos para enxertos ósseos disponíveis comercialmente, com
partículas de 300-600µm e 90-710µm, MACNEILL et al.70, em 1999,
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prepararam quatro sítios de osteotomia em cada tíbia de dez coelhos adultos
machos. Um sítio de osteotomia não foi preenchido servindo como controle
negativo e outro sítio preenchido com osso autógeno foi o controle positivo. Os
animais foram mortos 28 dias após a cirurgia, sendo as peças devidamente
preparadas para a análise histológica. Todos os sítios enxertados mostraram
evidências de formação óssea, assim não havendo diferença estatisticamente
significativa entre o tamanho das partículas enxertadas. Concluíram que os
materiais de enxerto sintético podem fornecer neoformação de osso em
defeitos preparados cirurgicamente.
Em 1999, OONISHI et al.81 compararam vários materiais biocerâmicos
implantados em defeitos criados em fêmures de coelhos usando diferentes
grânulos, a fim de encontrar um diâmetro que melhor pudesse ser utilizado
como enxerto ósseo. Os tamanhos dos grânulos foram de 100-300µm, 10µm e
de 1-3µm. Concluíram que o comportamento do crescimento ósseo variou com
o tipo de biocerâmica, o tamanho das partículas usadas, sendo o espaço entre
elas um fator primordial, pois quando se mostraram menores do que 20µm, o
osso foi mais rapidamente formado.
WANG;

GLIMCHER123,

em

1999,

avaliaram

as

diferenças

na

osteogênese induzida por matriz óssea desmineralizada colocada em defeitos
ósseos na calvária ou no subcutâneo de ratos. DBM de origem bovina ou
obtida de osso de rato foram implantados em defeitos ósseos na calvária (8mm
de diâmetro) e no subcutâneo na região torácica. Os materiais foram avaliados
do dia 2 ao 28 após a implantação. Foram realizadas análise histológica,
histoquímica e bioquímica para cálcio e fosfatase alcalina. No subcutâneo, a
DBM induziu células formadoras de cartilagem a sintetizar matriz nos primeiros
dez dias. Esta cartilagem foi posteriormente substituída por osso num processo
com alguma similaridade ao da clássica seqüência de ossificação endocondral.
Já nos defeitos ósseos as primeiras células que se diferenciaram a partir de
células tronco foram osteoblastos fosfatase alcalina positivos que apareceram
após três dias da implantação. Estas células sintetizaram matriz óssea, que foi
calcificada posteriormente. Poucas células cartilaginosas apareceram entre os
dias 6-7 após a implantação, cuja cartilagem formada foi posteriormente
reabsorvida. As seqüências da osteogênese induzida por DBM alógena e
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bovina foram semelhantes, entretanto houve maior quantidade de osso
neoformado com o alógeno. Após 28 dias a quantidade de osso neoformado foi
maior nos defeitos ósseos que no subcutâneo. A DBM bovina no subcutâneo
induziu a formação de cartilagem que foi rapidamente reabsorvida e não
substituída por osso. Assim, os autores concluíram que o processo de
formação óssea induzida por DBM autógena e xenógena em defeitos ósseos
no crânio é diferente daquele que ocorre no subcutâneo.
Continuando estes estudos, estes mesmos autores124 propuseram-se a
verificar a origem das células que se diferenciaram em osteoblastos após o uso
de DBM em defeitos ósseos na calvária de ratos. Foram utilizados dois
modelos experimentais de forma que a DBM colocada no defeito não entrava
em contato com o osso do hospedeiro das bordas do defeito. Utilizaram DBM
obtida de osso de rato, DBM tratada com guanidina-HCL, ou seja, desprovida
de proteínas e DBM tratada com guanidina-HCL mas que teve as proteínas
repostas. 3H-Timidina foi injetada na duramater e no tecido subcutâneo que
recobria o defeito. As análises foram realizadas do dia 2 após a implantação ao
dia 14. Para controle foram deixados alguns defeitos vazios, que foram
analisados após 14 e 28 dias. A análise histológica e a marcação por 3Htimidina mostraram que os osteoblastos eram inicialmente derivados de
células- tronco da duramater e posteriormente também derivados de células do
tecido conjuntivo que cobria o defeito. Assim os osteoblastos não derivavam de
células do tecido ósseo das bordas do defeito. Poucas células cartilaginosas
foram observadas 6-7 dias após a implantação do material. O uso de DBM
tratada com guanidina-HCL não promoveu neoformação óssea, assim como os
defeitos que foram deixados vazios. Assim sendo, para que a neoformação
óssea ocorra são necessárias as citocinas e outros fatores que estão presentes
na DBM.
Na seqüência WANG et al.125, em 2000, propuseram-se a confirmar
fenótipos moleculares das células no processo de reparo de defeitos ósseos
em calvárias de rato. Utilizaram a mesma metodologia do trabalho anterior para
a confecção do defeito e para evitar que a DBM entrasse em contato com
células ósseas da borda do defeito. Neste trabalho, avaliaram a expressão de
mRNA e síntese de colágeno I, II e X e osteocalcina por meio da análise
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Northern Blot, auto-radiografia após marcação in vivo da 3H-prolina e imunohistoquímica. As análises foram realizadas em períodos de dois a oito dias
após a implantação. Os resultados demonstraram o início do aparecimento de
osteocalcina no 4º. dia após a implantação, cuja quantia ia aumentando nos
períodos experimentais subseqüentes. O colágeno tipo I apareceu em todos os
períodos com um aumento significante no 5º. dia. O colágeno tipo II e X
apareceram entre o 6º. e 8º. dia em quantidade muito pequena. A autoradiografia e a análise imuno-histoquímica não detectaram o colágeno tipo II,
enquanto que o I foi sintetizado do 3º. ao 5º. dia. Como a osteocalcina e o
colágeno tipo I são característicos do tecido ósseo e o colágeno tipo II e X
característicos do tecido cartilaginoso, comprovam-se os resultados de estudos
anteriores de que a DBM em defeitos ósseos de calvária de ratos induz células
mesenquimais a se transformarem diretamente em osteoblastos e formar
diretamente o tecido ósseo, e que este processo é independente espacial e
temporalmente da formação de algum pouco tecido cartilaginoso.
RABIE; WONG; HÄGG88, em 2000, avaliaram a neoformação óssea
usando enxerto autógeno com matriz de osso desmineralizada (DBM) de
origem intramembranosa ou endocondral. Foram confeccionados 35 defeitos
ósseos (10x5mm) em ossos parietais de 20 coelhos, que foram preenchidos da
seguinte forma: cinco com osso endocondral autógeno (diáfise da tíbia), cinco
com osso endocrondral autógeno (diáfise da tíbia) misturado com DBM-IM
(EC/DBM-IM), cinco com osso intramembranoso autógeno (osso parietal)
misturado com DBM-IM (IM/DBM-IM), seis com osso endocondral autógeno
(diáfise da tíbia) misturado com DBM-EC (EC/DBM-EC). Dez defeitos foram
deixados sem material e quatro preenchidos com colágeno (controles). Os
animais foram mortos após 14 dias e a região que continha o defeito preparada
para análise histológica. Foram obtidas secções de 5µm de espessura de todo
o defeito e dez secções de cada defeito foram avaliadas. Foi realizada análise
quantitativa das secções dos grupos experimentais através de um sistema de
análise de imagem digital. Houve maior quantidade de osso neoformado no
grupo IM/DBM-IM seguido do grupo EC/DBM-IM, EC/DBM-EC e osso
endocondral somente, havendo diferença estatisticamente significante quando
comparados os três primeiros com o último. Nos grupos controle, não houve
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formação de novo osso. Deste modo, os autores concluíram que as matrizes
de

osso

desmineralizado

(DBM),

em

especial

a

derivada

de

osso

intramembranoso apresentaram alta propriedade osteoindutiva e auxiliaram a
integração do enxerto autógeno na calvária.
Visando avaliar a capacidade de reparação de lesões ósseas perenes
criadas em calvária de cobaias com a utilização de biomateriais, TAGA et al.111,
em 2000 confeccionaram lesões circulares de 12mm de diâmetro em calvária
de cobaias. Estas foram preenchidas com uma mistura de matriz óssea bovina
desmineralizada e hidroxiapatita, utilizando, ou não uma membrana absorvível
de cortical óssea bovina liofilizada. Algumas foram deixadas apenas com o
coágulo sanguíneo (grupo controle). Os animais foram mortos após 1, 3 e 6
meses. Foram realizadas análises radiográfica, histológica e morfométrica. As
lesões preenchidas, mas não recobertas com membrana mostraram a
presença de reação tipo corpo estranho, devido provavelmente à formação de
acúmulos arredondados de hidroxiapatita que permitiram formação de tecido
fibroso e reabsorção. Nos defeitos recobertos com a membrana houve
preenchimento de 73,3% da área da lesão por tecido ósseo neoformado e os
poucos acúmulos de hidroxiapatita estavam incorporados no tecido ósseo
neoformado.
Neste mesmo ano, HERCULIANI et al.45 avaliaram o reparo ósseo com a
utilização de membrana de cortical óssea bovina associada ou não a enxerto
ósseo bovino desmineralizado. Foram confeccionados defeitos cirúrgicos de
12mm de diâmetro na calvária de 37 cobaias. Estes animais foram divididos em
dois grupos de 15 animais cada, um preenchido com osso e coberto com
membrana e o outro preenchido com coágulo sanguíneo e coberto com
membrana. Sete animais tiveram o defeito preenchido somente com coágulo,
sendo que cinco foram sacrificados após seis meses (grupo controle) e dois
logo após a cirurgia (0 hora). Os grupos experimentais foram divididos em 3
subgrupos que foram sacrificados 1, 3 e 6 meses após a cirurgia. As peças
obtidas foram submetidas à análise histológica e radiográfica. O grupo controle
apresentou menor quantidade de osso, que era formado a partir de sua borda e
grande quantidade de tecido conjuntivo em seu interior. O grupo da membrana
apresentou significativo crescimento ósseo na borda, chegando ao final de seis
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meses com 52% da área ocupada por tecido ósseo. No grupo com osso
liofilizado a formação óssea a partir da borda foi menor, no entanto, ao final de
seis meses 62% do espaço do defeito estava preenchido por tecido ósseo, cuja
formação iniciava-se em ilhotas no interior da cavidade. Desta forma, apesar de
não haver fechamento completo após seis meses o grupo preenchido com
osso bovino desmineralizado ofereceu melhores resultados.
Em 2000, ARTZI; TAL; DAYAN5 avaliaram alvéolos após extração que
foram preenchidos com BioOss (mineral ósseo bovino) após nove meses. Para
isso este material foi enxertado em alvéolos após a extração em 15 pacientes.
A altura da crista óssea foi medida logo após a extração e após nove meses,
quando o campo foi novamente aberto e um cilindro ósseo da área enxertada
coletado. Este foi preparado para análise histológica e histométrica. Houve
completo preenchimento do alvéolo com osso neoformado em 82,3% dos
casos. Na análise histológica, verificou-se presença das partículas do material
em todos os espécimes, presença de osso imaturo na porção coronal e osso
lamelar na porção mais apical. A avaliação histométrica mostrou uma maior
porcentagem de tecido ósseo na região apical que na coronal. O contrário
ocorreu com o tecido conjuntivo que aparecia em maior porcentagem na
porção coronal. O volume em porcentagem das partículas permanecia o
mesmo independentemente da região. Os autores concluíram que o mineral
ósseo bovino é um material biocompatível e apropriado para evitar a perda
óssea que ocorre após a extração, no entanto, mesmo após nove meses, as
partículas ainda estavam presentes, não sendo, mesmo após este longo
período totalmente reabsorvidas.
TAGA et al.112 neste mesmo ano, verificaram os eventos celulares e
teciduais que ocorrem durante o reparo de defeitos ósseos em calvárias de
cobaias tratados com enxerto autógeno ou alógeno. Foram confeccionados
defeitos de 12mm de diâmetro nas calvárias de 50 cobaias sendo 25
preenchidos com osso autógeno e 25 com osso alógeno. Os animais foram
mortos 1, 2, 4, 8 e 12 semanas após a cirurgia e as peças onde foram
confeccionados os defeitos removidas para análise radiográfica e histológica.
Os defeitos implantados com osso autógeno mostraram histologicamente
intensa formação óssea na superfície epidural e nas margens e periósteo
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organizado após duas semanas. Entre a 2a. e 12a. semanas observou-se
remodelação do osso trabeculado e sua substituição por osso compacto e
aumento na sua espessura final. A análise radiográfica mostrou que a fusão do
enxerto com a borda da lesão ocorreu lateralmente, mas não no sentido anteroposterior. Os defeitos implantados com o osso alógeno exibiam os espaços dos
canais nutritivos preenchidos com tecido conjuntivo após duas semanas a ao
final da 12a. semana os espaços internos estavam em intensa reabsorção e,
em alguns casos havia formação pequena de tecido ósseo, mas sempre havia
predomínio da matriz enxertada. As margens do defeito, em geral promoveram
neoformação óssea que resultaram na maioria dos casos fusão com a borda do
enxerto. Assim, enquanto que após 12 semanas o enxerto de osso autógeno
promoveu a formação de tecido ósseo praticamente com as mesmas
características do que tinha sido removido, o enxerto de osso alógeno exibiu
pequena formação óssea, com grande quantidade do material enxertado ainda
em processo de reabsorção.
Também, em 2000, RODRIQUES SANCHES; MARZOLA; TAGA97
avaliaram a capacidade osteoindutora da proteína morfogenética associada à
matriz óssea bovina e uma membrana de osso bovino liofilizada no reparo de
defeitos ósseos em tíbia de ratos. Foram confeccionados 50 defeitos de 3mm
de diâmetro nas tíbias direitas dos animais. Estes foram divididos em dois
grupos de 25 defeitos cada: experimental- preenchidos com os materiais
citados acima e controle- preenchido com coágulo sanguíneo. Os animais
foram mortos após 2, 7, 10, 20 e 40 dias e as peças coletadas e devidamente
preparadas para análise histológica. Após sete dias o grupo controle mostrou
neoformação óssea e o grupo experimental reabsorção do material em
diferentes estádios. No grupo experimental, observou-se tecido ósseo
neoformado e fragmento de matriz em reabsorção após dez dias e fechamento
completo do defeito com tecido ósseo compacto após 20 dias. Após 40 dias,
verificou-se no grupo experimental tecido ósseo compacto em organização e a
cortical apresentava um aumento significativo de espessura com redução do
canal medular.
Visando avaliar a osteointegração de implantes subperiostais usando
BioOss e diferentes membranas, AABOE et al.2, em 2000, fixaram implantes
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na tíbia de nove coelhos. As partículas de BioOss foram colocadas de modo a
cobrir a superfície do implante e depois era colocada uma membrana
recobrindo todas as partículas e o implante. Foram utilizadas membranas
reabsorvíveis de Poliglactina 910, membranas reabsorvíveis de colágeno e
membranas não reabsorvíveis de ePTFE. Os animais foram sacrificados após
12 semanas e secções não descalcificadas foram preparadas para análise
histológica. Todos os implantes apresentaram-se cobertos com osso primário,
assim o BioOss parece ser biocompatível e osteocondutor. As membranas de
ePTFE não apresentaram colapso nem infiltrado inflamatório, enquanto que as
membranas reabsorvíveis mostraram leves sinais de colapso. Assim o uso de
BioOss associado a membranas permitiu a osteointegração de implantes
subperiostais.
Visando avaliar o uso de hidroxiapatita derivada de osso bovino
(Osteograf N) combinada com osso desmineralizado (DFDBA) para o
levantamento

do

seio

maxilar,

LANDI

et

al.61,

em

2000

avaliaram

histologicamente o enxerto destes materiais conjuntamente em cinco
pacientes. Após 6 a 13 meses, durante a cirurgia para a colocação dos
implantes um cilindro ósseo era coletado para posterior análise histológica e
histométrica. Em todos os espécimes verificou-se osso trabeculado e lamelar.
A quantidade de osso neoformado aumentava com o tempo, ou seja, após seis
meses era de 5,36% e após 12 meses de 43,68%. Partículas de hidroxiapatita
foram observadas em todos os espécimes, entretando a quantidade diminuía
com o tempo. Estas apresentavam-se envolvidas por infiltrado inflamatório
intenso. As partículas de DFDBA, presentes em grande quantidade após seis
meses, não eram mais observadas após 10, 12 ou 13 meses, sugerindo
reabsorção completa. Assim sendo, o Osteograf/N combinado com o DFDBA
pode ser considerado como uma boa alternativa ao enxerto autógeno para a
elevação de seio maxilar.
WHEELER

et

al.128,

em

2000,

avaliaram

histologicamente

e

biomecanicamente o osso formado em defeitos críticos de fêmures de coelhos
preenchidos com Bioglass 45S5 em partículas e Bioglass 77S e 58S em gel. O
material 45S5 permitiu um crescimento ósseo superior do que os outros
materiais de enxerto em quatro e oito semanas. Depois deste período, todos
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foram semelhantes em relação à quantidade de tecido ósseo formado. Os
materiais 58S e 77S Bioglass foram mais rapidamente reabsorvidos que o
45S5 Bioglass. Mecanicamente, as características de compressão de todos os
defeitos enxertados foram equivalentes ou superiores às do osso normal.
No ano seguinte, WHEELER; MONFORT; MCLOUGHLIN127 testaram a
hipótese que a proporção e a extensão da formação óssea adjacente aos
implantes de titânio são diferencialmente afetadas por um tipo de cerâmica
bioativa.

Quarenta

e

oito

coelhos

receberam

cilindros

de

implante

intramedularmente nos fêmures. Implantes para os membros direitos foram
revestidos com bioglass e para o membro esquerdo foram revestidos com
fosfato tricálcio/HA ou deixados sem revestimento (controle). Depois de doze e
dezesseis semanas, maior quantidade de osso foi verificada em implantes
revestidos com bioglass do que com fosfato tricálcio/HA e sem revestimento.
AL RUHAIMI3, em 2001, avaliou o potencial osteogênico de seis
materiais HTR, BOP e Biogran que são polímeros sintéticos, Laddec, uma
hidroxiapatita derivada de osso bovino; Dembone, também hidroxiapatita
natural, mas derivada de osso humano e Osteograf, uma hidroxiapatita
sintética. Utilizou 28 coelhos, 24 para o grupo experimental e quatro para o
controle. Foram confeccionados defeitos de 5mm de diâmetro por 8mm de
profundidade nas epífises mediais de ambas as tíbias. No grupo experimental
eram preenchidos com os materiais acima, sendo oito defeitos para cada
material e no grupo controle foram deixados sem preenchimento. Os animais
foram sacrificados após oito semanas e as peças coletadas. Metade dos
espécimes foi descalcificada para análise histológica e a outra metade
preparada para análise em microscopia eletrônica de varredura. O Laddec
apresentou o melhor potencial osteogênico seguido pelo Biogran e osteograf,
respectivamente. Menor potencial osteogênico foi demonstrado pelos HTR e
BOP e não houve formação de novo osso com o uso do Dembone.
Em 2002, CAMARGO et al.18 avaliaram o uso combinado de plasma rico
em plaqueta, mineral ósseo bovino (BIO-OSS) e regeneração tecidual guiada
em defeitos ósseos periodontais comparando com o uso de regeneração
tecidual somente. Dezoito pacientes apresentando periodontite crônica tiveram
os defeitos ósseos tratados cirurgicamente com a combinação citada acima ou
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com somente o uso de membrana (Atrisorb®). Após seis meses nova cirurgia
foi realizada visando avaliar as alterações na profundidade da bolsa, no nível
de inserção e no nível ósseo. Ambos tratamentos resultaram em significante
redução na profundidade da bolsa e ganho de inserção quando comparados
aos valores prévios, entretanto, quando comparados os tratamentos, as
diferenças foram significantes em favor ao grupo do tratamento combinado.
Deste modo, os autores concluíram que, o uso combinado de plasma rico em
plaquetas, mineral ósseo bovino (BIO-OSS) e regeneração tecidual guiada
propicia um efeito regenerativo adicional quando utilizado em defeitos ósseos
de pacientes com periodontite severa.
Visando avaliar o uso de membranas reabsorvíveis em cirurgias
parendodônticas, GARRET et al.40, em 2002, selecionaram 25 pacientes cujo
tratamento endodôntico convencional não obteve sucesso e apresentavam
ainda lesões periapicais. Estes pacientes foram operados e só eram incluídos
no estudo quando a lesão não envolvia a cortical óssea lingual. Radiografias
foram tiradas logo após a cirurgia e depois de 3, 6 e 12 meses. Estas
radiografias eram comparadas por meio de um sistema de análise de imagem
digital. Os resultados mostraram que o recobrimento com membrana da
cavidade óssea após a remoção da lesão periapical não apresentou um efeito
benéfico no reparo.
KIM et al.55, em 2002, avaliaram o reparo em defeitos periimplantes, que
foram preenchidos com osso desmineralizado somente ou associado ao
plasma rico em plaquetas (PRP). Foram criados defeitos ósseos no osso ilíaco
de cães e no centro destes foram colocados implantes. Os defeitos foram
divididos em três grupos: 1- não tratado (controle), 2- osso desmineralizado e
3- osso desmineralizado +PRP. Os animais foram sacrificados após 6 ou 12
semanas do procedimento cirúrgico. As peças com os implantes foram
removidas e devidamente preparadas para análise histológica e histométrica.
Somente nos grupos experimentais houve formação óssea nos defeitos ao
redor dos implantes. No grupo controle, o defeito apresentava tecido conjuntivo
mesmo após 12 semanas. No grupo 3, pela análise histométrica, houve maior
porcentagem de contato direto osso-implante. Assim, os autores sugerem que
defeitos ósseos ao redor de implantes de titânio podem ser tratados com
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sucesso utilizando-se osso desmineralizado e que a associação com plasma
rico em plaquetas pode melhorar ainda mais os resultados.
Neste mesmo ano, BOËCK-NETO et al.13 avaliaram o osso formado
após o uso de osso autógeno combinado com matriz óssea desmineralizada
(DFDBA) ou hidroxiapatita para levantamento de seio maxilar. Após dez meses
da cirurgia para levantamento do seio e colocação de uma mistura de 50% de
osso autógeno + 50% de DFDBA ou 50% de osso autógeno + 50% de
hisdroxiapatita, foi coletada uma biópsia desta área. Este material foi
devidamente preparado para análise histológica e histométrica. Verificaram
bons resultados quanto à porcentagem de tecido ósseo (50,46±16,29% para o
grupo do DFDBA e 46,79±8,56% para o grupo da hidroxiapatita). A presença
de infiltrado inflamatório era insignificante e de prevalência mononuclear e
partículas do material ainda estavam presentes. Assim, estes resultados
indicam que ambos o DFDBA e a hidroxiapatita associados com osso autógeno
são biocompatíveis e promovem osteocondução, entretanto estes materiais
ainda estavam presentes após dez meses.
Em 2002, LU; RABIE68 avaliaram o reparo de defeitos ósseos usando
osso desmineralizado e FGF. Para isso confeccionaram defeitos bilateralmente
nas mandíbulas de coelhos que foram divididos em cinco grupos de seis
espécimes cada. Os defeitos de acordo com o grupo foram preenchidos com
osso autógeno endocondral, osso autógeno intramembranoso, osso alógeno
intramembranoso congelado, osso alógeno intramembranoso congelado +
DBM de origem intramembranosa e osso alógeno intramembranoso congelado
+ DBM de origem intramembranosa + bFGF. Alguns defeitos permaneceram
sem material para controle. Após três semanas o local dos defeitos foi coletado
para análise histológica. Nos defeitos controles não houve neoformação óssea.
Os defeitos preenchidos com o osso alógeno congelado + DBM apresentaram
formação óssea 224% maior que os defeitos preenchidos com osso alógeno de
origem intramembranosa somente. E os defeitos preenchidos com osso
alógeno + DBM + bFGF apresentaram formação óssea 550% maior que
aqueles preenchidos com osso alógeno de origem intramembranosa somente.
O composto osso alógeno congelado + DBM + bFGF apresentou uma
quantidade de osso neoformado semelhante à apresentada pelo osso
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autógeno intramembranoso; assim pode ser considerado como um ótimo
material para o reparo de defeitos ósseos.
Neste mesmo ano, FERRETTI; RIPAMONTI35 avaliaram o uso de BMPs
para defeitos segmentares de mandíbula. Treze pacientes apresentando
defeitos segmentares na mandíbula participaram deste estudo. Seis receberam
como enxerto matriz óssea desmineralizada humana com BMP, combinação
denominada OD (osteogenic device) e sete receberam osso autógeno
removido da crista ilíaca. Os pacientes foram acompanhados clínica e
radiografiamente após uma e seis semanas e após 3, 6 e 12 meses. Após três
meses, foi coletada através de trefina cirúrgica, uma biópsia da área enxertada,
que foi preparada para análise histológica. O uso do OD induziu formação
óssea em dois dos seis pacientes tratados. No exame histológico destes casos
de sucesso verificou-se deposição de tecido ósseo diretamente sobre a matriz
desmineralizada, indicando osteoindução. Dos sete pacientes tratados com
osso autógeno , cinco apresentaram evidências histológicas de osteogênese. A
análise morfométrica revelou que o uso do OD quando apresenta sucesso
mostra maior osteogênese quando comparado ao osso autógeno. Assim,
apesar do uso da BMP para reconstrução mandibular apresentar um certo
sucesso, mais trabalhos são requeridos para seu uso extensivo na prática
clínica.
Ainda em 2002, TORRICELLI et al.117 verificaram a influência da idade
no reparo de defeitos ósseos tratados com matriz óssea desmineralizada. O
estudo foi conduzido em ratos jovens (três meses) e idosos (18 meses). Um
defeito ósseo era criado nas epífises distais dos fêmures dos animais e
preenchido com DBM em grânulos ou deixado vazio. Após 30 ou 45 dias os
animais foram mortos e o local do defeito removido para análise histológica e
de microdureza. O uso da DBM mostrou um significante aumento na formação
óssea tanto nos animais jovens como nos idosos. A análise de microdureza
mostrou que o osso neoformado, induzida pela DBM ou não, e o osso préexistente apresentavam dureza trabecular semelhante. Assim, a DBM
xenogênica é efetiva na neoformação óssea e em ambos grupos controle e
DBM a idade parece apresentar um efeito deletério no volume de novo osso
formado, mas não tem influência na maturação óssea.
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Em 2003, CARNEIRO20 avaliou o reparo após a implantação de matriz
de osso medular bovino desmineralizado, com duas granulações (macro e
microgranular), em cavidades cirúrgicas produzidas em fêmures de coelhos.
Além dos dois materiais, alguns defeitos foram preenchidos apenas com
coágulo sanguíneo, para controle. Após 30, 90 e 180 dias os animais foram
mortos e as peças devidamente preparadas para análise histológica. Os
diferentes tamanhos de partículas não apresentaram diferença, entre si, na
evolução do processo de reparo dos defeitos ósseos A presença de um
infiltrado inflamatório crônico discreto, predominantemente macrofágico,
sugeriu que este xenoenxerto podia possuir ainda, vestígios de componentes
antigênicos na sua estrutura.
MARDAS et al. 73, em 2003, avaliaram se a regeneração tecidual guiada
é influenciada pelo enxerto concomitante de matriz óssea desmineralizada.
Foram utilizados trinta ratos, que após a exposição do ramo mandibular tiveram
câmaras de teflon de 5mm de diâmetro implantadas. De um lado as câmaras
eram preenchidas com DBM e do outro ficavam vazias. Após os períodos de
15, 30 e 120 dias os animais foram mortos e o local das câmaras removidos
para análise histológica. Após 30 dias, a média da quantidade de novo osso
formado foi de 3% da área da câmara naquelas preenchidas com a DBM e de
8% da área da câmara naquelas deixadas vazias. Após 120 dias não houve
diferença estatisticamente significante entre os dois grupos, entretanto o osso
formado nas câmaras preenchidas com a DBM apresentava-se mais denso.
Assim, os autores concluíram que a DBM usada conjuntamente com a
regeneração tecidual guiada não apresenta efeito adicional na formação óssea,
mas aumenta a densidade do osso neoformado.
EM

2003,

TAKIKAWA

et

al.113

compararam

as

propriedades

osteoindutivas de DBMs preparadas usando diferentes metodologias. Para isso
utilizaram ratos desprovidos de timo e implantaram iguais volumes de dois lotes
diferentes dos seguintes materiais: Grafton Putty, Osteofil e DBM de rato. Após
28 dias os animais foram mortos e a análise microscópica não mostrou
diferenças entre os diferentes lotes de um mesmo material. Entretanto, entre os
materiais, a DBM de rato produziu significantemente maior quantidade de osso
que o Grafton que produziu também significante maior quantidade de osso que
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o

Osteofil.

Assim,

estes

resultados

sugerem

que

os

métodos

de

desmineralização podem representar uma maior fonte de variação do que os
diferentes doadores.
Apesar do grande número de trabalhos sobre regeneração óssea,
verifica-se ainda muita contradição, principalmente com relação à utilização de
um material preenchedor do defeito ósseo. E com relação às cirurgias
parendodônticas os resultados são ainda mais contraditórios, não sendo bem
determinado se a utilização de biomateriais aceleraria o processo de formação
óssea e se em caso de ação positiva, qual material deveria ser utilizado.
Um novo material foi desenvolvido no Departamento de Bioquímica da
Faculdade de Odontologia de Bauru-USP – a matriz óssea desmineralizada de
osso medular bovino em bloco. Este material é a matriz orgânica de osso
medular bovino em forma de blocos, preparada segundo procedimento de
URIST; MIKULSKI; BOYD120, de 1975 para eliminação de radicais antigênicos
matriciais.
Desta forma considera-se pertinente avaliar o uso deste material em
outros tipos de efeitos ósseos produzidos em animais, no sentido de viabilizar a
sua posterior utilização na prática clínica.
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2.3 Detecção de lesões ósseas através de radiografia convencional e imagens
digitais - Considerações gerais
Com a descoberta dos raios X, por Roentgen, em 1895, patologias
ósseas podem ser detectadas através de exames não invasivos. A partir daí
muito se estudou para que fosse melhorada a qualidade da imagem associada
à redução da dose de radiação para o paciente. Assim houve uma evolução
extraordinária no que diz respeito aos filmes radiográficos.
Outro quesito importante era saber se haveria algum tipo de lesão que
não era detectada pela radiografia. Assim, vários estudos vieram comprovar
que algumas lesões eram radiograficamente invisíveis. Criando diferentes tipos
de lesões em ossos secos, ter-se-ia uma idéia de quais lesões que não seriam
identificadas. Assim, a visualização da lesão óssea depende do tamanho,
forma, densidade e também de estruturas anatômicas adjacentes. De um modo
geral, as lesões que envolvem a cortical óssea são mais facilmente detectadas.
GOLDMAN41, em 1957, concluiu que, na imagem radiográfica, a
remoção das corticais vestibular e lingual da crista alveolar de mandíbulas e
maxilas secas não alterava o padrão arquitetural, comparando com radiografias
obtidas antes dessa remoção. Também enfatiza a impossibilidade de verificar a
extensão vestibulolingual de uma lesão e as corticais envolvidas.
Em 1961, BENDER; SELTZER12 verificaram que lesões envolvendo
apenas o osso esponjoso de mandíbulas humanas não eram detectadas
radiograficamente, enquanto que aquelas onde havia perfuração ou erosão
extensa da cortical interna ou externa eram detectadas.
Trabalhos semelhantes foram realizados por WENGRAF126, em 1964,
que concluiu que a área da lesão visível na radiografia não representa
necessariamente o tamanho da lesão e sim a extensão de acometimento do
osso cortical, e por PAULS, TROTT83, em 1966, onde confirmaram que, muitas
vezes, a ausência de lesão na radiografia não significa sua inexistência e sim
que a lesão está confinada ao osso esponjoso.
CARVALHO21, em 1981 confeccionou defeitos ósseos de diferentes
profundidades e localizações em mandíbulas secas e realizou exame
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radiográfico utilizando diferentes quiilovoltagens. Estas radiografias foram
avaliadas por quatro examinadores. Verificou que os defeitos confinados ao
osso esponjoso somente foram visualizados quando assumiam grandes
proporções. A destruição mesiodistal do septo inter-radicular não foi
evidenciada, a não ser quando foram atingidas as corticais vestibular ou
lingual. Os defeitos em osso cortical foram identificados dependendo de sua
profundidade e amplitude e as diferentes quilovoltagens não influenciaram a
evidenciação dos defeitos.
Mais tarde, em 1983, este mesmo autor22, continuando esta linha de
pesquisa, confeccionou diferentes defeitos em mandíbulas secas e em
hemicabeças de cadáveres humanos. Neste novo estudo, utilizou três métodos
de

exame

radiográfico,

a

radiografia

periapical

utilizando

diferentes

quilovoltagens, a pantomografia e a tomografia. Três examinadores foram
selecionados para a avaliação. As diferentes quilovoltagens não interferiram na
detecção dos defeitos. A tomografia e a pantomografia não favoreceram a
visualização dos defeitos e o autor ressalta novamente que defeitos periapicais
não foram identificados quando estavam confinados exclusivamente ao osso
esponjoso. Concluiu também que a subjetividade no diagnóstico está na razão
inversa do tamanho do defeito.
Muitos trabalhos seguiram realizando lesões de diferentes tamanhos e
características, verificando quais seriam de difícil visualização e também
comparando diferentes tipos de filmes e diferentes técnicas na detecção
destas.
Com a evolução tecnológica surgiram vários novos aparelhos e técnicas
e com eles a radiografia digital indireta, onde por meio de um escaner ou
câmera de vídeo, a imagem radiográfica convencional é transformada em
imagem digital. Esta imagem digital pode ser armazenada na memória do
próprio computador ou em disquetes, podendo ser acessada quando
necessária e inclusive manipulada em programas específicos. Desta forma,
podem ser ajustados o brilho e o contraste, podem ser realizadas mensurações
lineares, de áreas e inclusive da densidade óssea. No entanto, permanece a
necessidade do filme radiográfico convencional e de seu processamento.
Visando,

então,

eliminar

de

vez

o

filme

radiográfico

e

seu

processamento, foi introduzido o CCD (charge-coupled device- dispositivo
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acoplado de carga), que capta a imagem e envia diretamente para um
computador. Este sistema de aquisição de imagens foi denominado
radiovisiografia. O primeiro sistema deste tipo foi apresentado ao mercado em
1987 pela Trophy Radiologie e nele estavam incluídos um CCD e uma unidade
de processamento com as imagens disponíveis no monitor. 19
As vantagens de redução da dose de irradiação, ausência de filme e de
seu processamento, exibição imediata da imagem e possibilidade de
manipulação desta, foram aceitas amplamente viabilizando o crescimento
comercial da radiovisiografia. A partir daí vários outros sistemas deste tipo
foram lançados, tentando aperfeiçoá-los no intuito de eliminar desvantagens,
entretanto uma delas permanece: a necessidade de proximidade da fonte de
raios x, do computador e do paciente.
Em 1994, um sistema diferente foi lançado pela Soredex, denominado
Digora. É composto por uma placa óptica, no lugar do sensor CCD, que tem
uma área ativa maior facilitando a exposição. Depois de exposta, a placa é
levada ao leitor óptico e a imagem, então, é exibida no monitor do computador.
Desta

forma,

estas

placas

são

isoladas

evitando

o

transtorno

de

obrigatoriamente ter-se o computador muito próximo do paciente. Outra
vantagem citada é que as placas são reutilizáveis. 19
Com o advento destes sistemas de imagem digital, muitos trabalhos
foram e estão sendo realizados com o objetivo de comparar a imagem
radiográfica digital com a radiografia convencional na detecção de lesões
ósseas.
Em 1995, LOUSTARINEN et al.67 compararam imagens digitais e
convencionais, na sua capacidade de detecção de lesões periapicais. Para as
imagens digitais utilizaram placas ópticas carregadas de fósforo do sistema
Digora e para as imagens convencionais, filmes radiográficos periapicais
Ektaspeed da Kodak. Em 41 pacientes, indicados para tomadas radiográficas
periapicais, estas eram feitas com posicionador, colocando ao mesmo tempo o
filme sem a lâmina de chumbo da embalagem atrás da placa óptica. Os pares
de imagens obtidos foram avaliados quanto à presença de lesão, sendo que os
examinadores podiam manipular as imagens digitais. Concluíram que a
resolução das imagens obtidas pelo Sistema Digora era suficiente para a
detecção de lesões periapicais, com até maior nitidez que as radiografias.
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LIM; LOH; HONG66, em 1996, compararam imagens obtidas com o
sistema Digora e imagens radiográficas convencionais com filmes periapicais
E-speed com relação à qualidade da imagem e dosagem de radiação. Imagens
radiográficas padronizadas foram obtidas do primeiro molar esquerdo de um
crânio pelos métodos digital e convencional. Cinco examinadores avaliaram a
qualidade das imagens. O sistema Digora apresentou resultados favoráveis
quanto ao contraste, entretanto o poder de resolução foi ligeiramente inferior ao
dos filmes convencionais. Imagens digitais de qualidade foram obtidas com
53% de redução de radiação quando comparada à radiação necessária para
radiografias convencionais de qualidade.
Também visando comparar a radiografia convencional com as imagens
radiográficas digitais, TIRREL et al.116, neste mesmo ano, produziram lesões
em mandíbulas secas com o uso de ácido perclórico. Quanto mais tempo o
ácido permanecia, maior era a lesão. Em vários tempos, obtinham radiografias
convencionais e imagens digitais, que foram avaliadas por cinco examinadores.
Os autores concluíram que quando não havia lesão também não havia
diferenças significativas entre os métodos convencional e digital. Entre 12 e 24
horas de aplicação do ácido as imagens digitais demonstravam as lesões
significantemente mais cedo que a radiografia convencional e que após 36
horas também não havia diferenças significativas entre os diferentes métodos.
Utilizando esta mesma metodologia, com o uso de ácido, MEIER et al.77,
em 1996, avaliaram lesões em mandíbulas secas. Utilizaram o sistema Trophy
de imagem radiográfica digital direta para capturar imagens em intervalos de
tempo selecionados após a aplicação do ácido. Estas imagens eram alteradas
para o modo negativo (contraste reverso), colorido (pseudocolorização) e por
duas formas de equalização por histograma. Cinco endodontistas verificaram
as imagens em duas avaliações distantes de uma a duas semanas. Após 8, 12,
16 e 24 horas da aplicação do ácido, o histograma foi mais favorável na
detecção das lesões do que o contraste reverso. As imagens convencionais e
colorizadas também obtiveram melhor performance que as negativas após 12,
16 e 24 horas. A análise estatística demonstrou uma concordância intraexaminadores moderada, entretanto a concordância interexaminadores foi
apenas satisfatória.
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KULLENDORF; NILSSON; ROHLIN59, em

1998, compararam a

radiografia convencional com imagens digitais obtidas pelo Visualix, na
detecção de pequenas lesões experimentais. No sistema digital, também foram
comparadas a resolução de alto contraste e a de baixo contraste. Foram
utilizadas mandíbulas humanas secas onde eram confeccionadas perfurações
sempre envolvendo a cortical. As imagens obtidas das áreas das lesões e do
lado oposto, onde a mandíbula tinha sido preservada, foram avaliadas por sete
examinadores. Os autores concluíram que o sistema Visualix é comparável à
radiografia convencional com filmes Ektaspeed, no que diz respeito à detecção
de lesões ósseas periapicais.
Continuando

essa

mesma

linha

de

pesquisa,

KULLENDORF;

NILSSON58, ainda em 1996, compararam a detecção de lesões realizadas
artificialmente em mandíbulas por meio da imagem digital direta original e as
imagens processadas com os diferentes recursos oferecidos pelo programa.
Novamente, sete observadores avaliaram as imagens primeiramente aquelas
originais e depois aplicavam os recursos providos pelo programa. As alterações
efetuadas pelos observadores foram anotadas e o efeito deste processamento
foi avaliado. Em geral, não houve diferenças entre as imagens originais e as
processadas. O processamento da imagem foi mais efetivo quando se alterava
o brilho e o contraste. Procedimentos mais complicados foram menos eficientes
para

a

melhora

no

diagnóstico.

Assim,

procedimentos

básicos

de

processamento de imagem, como alterações no brilho e contraste, são
preferidos para a detecção de lesões ósseas periapicais.
Em 1997, KULLENDORFF; PETERSON; ROHLIN60 compararam a
imagem radiográfica digital direta, com ou sem processamento, com a
radiografia convencional, na detecção de lesões ósseas periapicais. Em 50
pacientes, primeiramente foi realizada uma tomada radiográfica periapical
convencional usando filmes Ektaspeed e depois foi obtida a imagem digital da
mesma área. Todas as imagens foram avaliadas por sete examinadores. Os
autores concluíram que a performance da radiografia convencional é
ligeiramente melhor que da radiografia digital direta na detecção de lesões
ósseas periapicais e que o processamento da imagem não interfere.
VERSTEEG et al.121, em 1998, avaliaram se variações na calibração,
ajuste automático da escala de cinza e o tempo de exposição alterariam a
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avaliação de lesões ósseas usando o sistema Digora. Após variações na
calibração do aparelho e nos tempos de exposição; tempo de exposição normal
para o filme Ektaspeed, 50% da exposição normal e dez porcento da exposição
normal, várias imagens de dois tamanhos de lesões foram obtidas, com ou sem
ajuste automático da escala de cinza. Concluíram que com 10% do tempo de
exposição normal as imagens ficavam significantemente piores, que as lesões
ósseas simuladas maiores eram mais fáceis de serem detectadas que as
menores e que o ajuste automático da escala de cinza não facilita a detecção
destas.
Objetivando comparar filmes Kodak Ultra-speed e Ektaspeed plus com o
sistema Digora na detecção de lesões periapicais, HOLTZMANN et al.48, em
1998, utilizaram-se de 50 dentes superiores e 50 dentes inferiores de 100
cadáveres. Estas imagens foram interpretadas por quatro observadores com
um intervalo de 30 dias entre cada uma das três leituras realizadas. A presença
ou ausência de reabsorção óssea inflamatória periapical foi determinada pelo
exame microscópico. O desempenho do examinador foi comparado com o
resultado do exame microscópico e analisado estatisticamente. Não foram
encontradas diferenças estatisticamente significantes no diagnóstico das
patologias entre as três formas de imagem obtidas (filmes Ultra-speed e
Ektaspeed e o sistema Digora), e nenhuma das imagens foi um bom indicador
das patologias detectadas no exame microscópico. Assim, os autores
concluíram que as imagens radiográficas convencionais obtidas com filmes
periapicais Ultra-speed e Ektaspeed e as imagens digitais obtidas com o
sistema Digora foram equivalentes na determinação de lesões periapicais.
BARBAT; MESSER6, em 1998, também compararam a radiografia
convencional e as imagens digitais obtidas com o sistema Digora, na detecção
de lesões periapicais criadas em mandíbulas de cadáveres. As lesões artificiais
eram criadas nos ápices das raízes dos molares em três estádios: remoção da
lâmina dura somente, extensão ao osso esponjoso e envolvimento da cortical.
As radiografias e imagens digitais foram tiradas antes e em cada estádio da
remoção óssea. As imagens digitais eram visualizadas em três diferentes
modos: escala de cinza, colorida e imagem inversa. Todas imagens foram
avaliadas por oito examinadores. As lesões onde era removida somente a
lâmina dura foram detectadas por todos os tipos de imagens digitais e também
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pela radiografia convencional. O poder de detecção aumentava com o aumento
de envolvimento ósseo, principalmente com a remoção da cortical. Assim,
concluíram que a imagem digital não propicia maior facilidade de detecção de
lesões ósseas quando comparada à radiografia convencional.
Em 1998, BRAMANTE15 comparou radiografias convencionais obtidas
com filmes periapicais Ektaspeed com imagens digitais obtidas com o Sistema
Digora na detecção de lesões criadas experimentalmente em mandíbulas
secas. As imagens digitais foram avaliadas em três modos diferentes: padrão
ou convencional, 3D e inversão de contraste ou imagem negativa. Os
resultados mostraram que os defeitos ósseos não são visualizados quando
estão confinados ao osso esponjoso, enquanto que, quando houve destruição
da cortical vestibular, a visualização tornou-se nítida. Não houve diferenças
visuais entre a imagem radiográfica convencional e a imagem digital, porém
esta última apresenta recursos que possibilitam uma melhora na qualidade da
imagem. Quando os três diferentes modos da imagem digital foram
comparados, verificou-se que a inversão de contraste foi mais preciso que a
imagem padrão e 3D; facilitando o diagnóstico.
CAPELOZZA19, em 2001, objetivou avaliar a imagem digital indireta e
compará-la com a imagem radiográfica convencional, na interpretação de
lesões periapicais. Imagens radiográficas convencionais foram avaliadas por
dez examinadores. Estas foram posteriormente escaneadas e avaliadas
usando os recursos de imagem invertida, imagem em relevo, brilho, contraste e
zoom

do

programa

Adobe

Photoshop

5.0.

Não

houve

diferença

estatisticamente significante entre a imagem convencional e a digitalizada na
interpretação das imagens das lesões do periápice. Embora os recursos
oferecidos pelo programa tenham melhorado a interpretação das lesões na
opinião da maioria dos examinadores, os resultados obtidos não demonstraram
maior acerto no diagnóstico final das lesões avaliadas, podendo, contudo,
auxiliar na elaboração desse diagnóstico.
Visando avaliar a eficácia de diagnóstico de dois sistemas de radiografia
digital, um usando CCD e o outro fósforo fotoestimulado, comparando com a
radiografia convencional, WALLACE et al.122, em 2001, confeccionaram
defeitos de diferentes tamanhos em mandíbulas humanas. Concluíram que a
porcentagem de escores corretos foi maior na avaliação da radiografia
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convencional, que observadores com experiência tiveram melhor performance
do que aqueles quase sem experiência na avaliação de imagens digitais e que
a concordância intra-observadores foi apenas satisfatória.
Mais tarde, em 2002, BRAMANTE16 utilizou a mesma metodologia de
199815, mas com apenas defeitos confinados ao osso esponjoso, e adicionando
à radiografia convencional e digital, a tomografia computadorizada helicoidal.
Deste

modo,

verificou

que

as

imagens

obtidas

com

a

tomografia

computadorizada foram superiores as imagens radiográficas e digitalizadas, na
detecção dos defeitos ósseos confinados ao osso medular, melhorando
sensivelmente o diagnóstico.
Em 2000, SULLIVAM; DI FIORE; KOEBER107 estudaram a sensibilidade
da radiovisiografia na detecção de lesões periapicias, comparando com a
radiografia convencional. Lesões foram confeccionadas artificialmente em
mandíbulas secas e para isto foram utilizadas brocas esféricas de diferentes
tamanhos. Concluíram que as imagens onde era variado o contraste
apresentaram-se mais sensíveis que as imagens sem variação de contraste e a
radiografia convencional.
FRIEDLANDER; LOVE; CHANDLER37, em 2002, compararam imagens
digitais com radiografias convencionais na detecção de instrumentos
endodônticos finos e lesões ósseas periapicais. Molares inferiores com
instrumentos no. 06 inseridos no canal distal e ficando aquém ou passando o
forame apical foram radiografados por meio de filmes convencionais e placas
ópticas. Imagens similares foram obtidas de mandíbulas com lesões periapicais
grandes e pequenas. Estas imagens foram avaliadas por quatro examinadores.
O poder de detecção dos instrumentos, bem como das lesões foi
significantemente menor nas imagens digitais que nas imagens radiográficas
convencionais.
Verificando resultados contraditórios, quanto à comparação entre
radiografia convencional e sistemas de radiografia digital direta, principalmente
na avaliação de lesões confeccionadas em mandíbulas secas, torna-se
interessante utilizar estes sistemas para avaliações in vivo, mais ainda
existindo a possibilidade de comparação com o exame microscópico.
Assim, acredita-se ser pertinente, a avaliação do processo de reparo em
lesões ósseas, em períodos pré-determinados, com a utilização do sistema
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Digora, inclusive comparando com a radiografia convencional, paralelamente à
análise histológica.

PROPOSIÇÃO
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3 PROPOSIÇÃO

O objetivo do presente trabalho foi de:
1- avaliar microscópica e radiograficamente o reparo após 30, 90 e 180 dias da
implantação de matriz óssea bovina desmineralizada de origem medular em
bloco ou de origem cortical em microgrânulos em defeitos ósseos efetuados em
fêmures de coelhos, verificando:
a- os eventos morfológicos, pela análise descritiva dos cortes teciduais;
b- as imagens radiográficas, pelas análises de imagens digitais obtidas por
meio de placas ópticas do sistema Digora e de radiografias convencionais.

2- comparar as análises pela imagem digital positiva, pela imagem digital
negativa e pela radiografia convencional.

MATERIAL E MÉTODOS
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4 MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados 24 coelhos albinos da raça Nova Zelândia Branca
(Oryctologos cunicular L.), machos, com idade em torno de 150 dias e peso de
3,2 a 4,0 kg.
Esses animais foram confinados em gaiolas de aço, ficando apenas
um único animal em cada gaiola, no biotério da Faculdade de Odontologia de
Bauru-USP. A alimentação foi feita à base de ração para coelhosa, sendo
fornecida à vontade, assim como a água.
Os animais foram divididos aleatoriamente em grupos de acordo com
a figura abaixo (Figura 1).
GRUPO

MATERIAL

PERÍODO NÚMERO DE
DEFEITOS

NÚMERO DE TOTAL DE
ANIMAIS

30 dias

6

3

os 90 dias

6

3

6

3

10

5

10

5

10

5

Coágulo

ANIMAIS

9

Sanguíneo

CONTROLE

(em

ambos

fêmures)

180 dias

Matriz óssea em 30 dias
EXPERIMENTAL
I E II

15

bloco (em um dos

90 dias

fêmures)
e

em

microgrânulos (em 180 dias
outro)

FIGURA 1- Quadro representativo da distribuição dos animais e dos defeitos
ósseos dentro dos grupos
a

Halston Purina do Brasil Ltda, Ribeirão Preto, Brasil
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Foram confeccionados defeitos ósseos nos dois fêmures dos animais
próximos à epífise que foram preenchidos com matriz óssea medular bovina
em bloco ou matriz óssea cortical bovina em microgrânulos no grupo
experimental e com coágulo no grupo controle. A Figura 2 mostra como foram
divididos os grupos de animais e a Figura 3 mostra os materiais utilizados.

Grupo experimental
I-Matriz óssea medular em bloco e
II-Matriz óssea cortical em microgrânulos
(um material em cada fêmur)

24 animais

9 animais

15 animais

5 animais
30 dias

5 animais
90 dias

Grupo controle
Coágulo sanguíneo
(em ambos os fêmures)

5 animais
180 dias

3 animais
30 dias

3 animais
90 dias

FIGURA 2- Figura representativa da divisão dos grupos

3 animais
180 dias
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A

B
FIGURA 3- A) matriz óssea bovina medular em blocos, B) matriz óssea bovina
cortical em microgrânulos
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A intervenção cirúrgica foi realizada sob anestesia geral. Foram
aplicadas injeções intramusculares de Rompuma na dose de 0,25mL/Kg de
peso (equivalente a 5mg/Kg de peso de xilazina) e após cinco minutos Vetasetb
na dose de 0,5mL/Kg de peso (equivalente a 50mg/Kg de peso de Ketamina).
As regiões utilizadas foram as porções externas das patas traseiras na
região próxima da epífise do fêmur. Primeiramente foram realizadas a
tricotomia e a anti-sepsia com Povidine tópicoc (solução aquosa de
polivinilpirolidona a 1%); a seguir, a área a ser incisada foi infiltrada com
Xilocaínad para se obter melhor hemostasia durante o procedimento cirúrgico.
A incisão foi realizada próxima à epífise do fêmur externamente, utilizando-se
bisturi e lâmina n°15e (Figura 4A). Com o auxílio de um afastador de Molt, os
tecidos e o periósteo foram afastados de modo a mostrar o osso desnudo
(Figura 4B).
Após a completa exposição do osso foi confeccionado um defeito
ósseo de 6mm de diâmetro e 8mm de profundidade, utilizando-se para isso
uma trefinaf com limitador de penetração e motor elétricog (Figuras 4C e 4D).
Esse procedimento foi realizado com irrigação contínua de soro fisiológico e
velocidade de 2000 rpm. Terminada a confecção do defeito, este foi preenchido
com os materiais experimentais ou com coágulo sanguíneo.
Nos grupos experimentais foram utilizadas matriz de osso medular em
blocoh e matriz de osso cortical em microgrânulosi; ambas desenvolvidas no
Departamento de Bioquímica da FOB-USP. O mesmo animal recebia um
material na pata direita e o outro na esquerda.
A matriz óssea em bloco foi recortada no tamanho apropriado com a
própria trefina utilizada para a confecção do defeito ósseo e colocada no
a

Bayer S.A.- Saúde animal, São Paulo, Brasil
Fort-Dodge Laboratories, Iowa, EUA
c
Ceras Johson, Rio de Janeiro, Brasil
d
Merrell Lepetit Farmacêutica Ltda, São Paulo, Brasil
e
Barder Parker Co.,EUA
f
Dentoflex, São Paulo, Brasil
g
Driller, São Paulo, Brasil
h
Gen-Ox®-Baumer, Mogi-Mirim, Brasil
i
Gen-Ox®-Baumer, Mogi-Mirim, Brasil
b
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defeito com o auxílio de uma pinça pressionando-se levemente até que ficasse
totalmente introduzida no defeito. À medida que era introduzido observava-se
que o material absorvia o sangue do animal adquirindo uma consistência
menos rígida, à guisa de uma esponja (Figuras 4E e 4F).
A matriz óssea em microgrânulos foi introduzida no defeito ósseo com
o auxílio de uma seringa de 1mL (própria para aplicação de insulina) com a
ponta removida, ficando com um calibre bem próximo ao do defeito
confeccionado.

O

material

foi

colocado

na

seringa

completando

aproximadamente 0,3 cc, esta foi levada à borda do defeito e, então,
pressionava-se lentamente o êmbolo até que todo o material fosse introduzido
no defeito (Figuras 5A e 5B).
No grupo do coágulo sanguíneo, após a confecção do defeito esperouse seu preenchimento com sangue (Figura 5C) e, então, realizou-se a sutura.
O tecido muscular foi suturado com pontos simples utilizando fio Vicryl
4.0 com agulha atraumáticaa (Figura 5D). A pele foi suturada com pontos
simples com fio de seda 4.0 com agulha atraumáticab (Figura 5E).
Os animais receberam antibiótico (Flotril* 2,5% injetávelc na dose de
0,2mL/Kg (equivalente a 5mg/Kg de peso de enrofloxacina)) por cinco dias e
antiinflamatório (Banamine* injetáveld na dose de 0,1mL/Kg (equivalente a
1,1mg/Kg de peso de flunixin)) por três dias, em aplicações intramusculares.

a

Ethicon- Johnson&Johnson, São José dos Campos, Brasil
Ethicon- Johnson&Johnson, São José dos Campos, Brasil
c
Schering-Plough S.A., Rio de Janeiro, Brasil
d
Schering-Plough S.A., Rio de Janeiro, Brasil
b
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A

B

C

D

E

F

FIGURA 4- A) incisão, B) osso exposto, C) trefina em posição, D) defeito
ósseo, E) matriz óssea em bloco sendo colocada, F) defeito
preenchido com matriz óssea em bloco
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A

B

C

D

E

FIGURA 5- A) matriz óssea em microgrânulos sendo colocada, B) defeito
preenchido com matriz em microgrânulos, C) defeito preenchido
com coágulo sanguíneo (grupo controle), D) sutura do músculo
com Vicryl, E) sutura da pele com fio de seda
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Os animais foram mortos nos períodos experimentais de 30, 90 e 180
dias com injeção de dose excessiva de anestésico. Foram então removidas as
porções ósseas onde foram confeccionados os defeitos (as epífises dos
fêmures), que foram imediatamente colocadas em solução de formol-fosfato
tamponado a 10% permanecendo por uma semana para fixação.
Essas epífises foram radiografadas pelo método digital e pelo
convencional. Para a radiografia digital foram utilizadas placas ópticas e o
aparelho para radiografia digital Digoraa. O aparelho de raios x utilizado foi da
marca Gnatus, modelo XR6010b, com 10 mA e 60 kVp, a distância foco-filme
foi de 40cm e o tempo de exposição de 0,4 segundos. Após a exposição, a
placa óptica foi inserida no leitor óptico do aparelho Digora que fazia a leitura,
obtendo-se assim a imagem digital. Para a radiografia convencional foi utilizado
filme radiográfico periapical Insightc. O aparelho de raios x foi o mesmo
utilizado para a radiografia digital, assim como foi utilizada também a mesma
distância foco-filme de 40cm; só o tempo de exposição foi alterado para 0,6
segundos. Após a exposição o filme foi, então, revelado pelo método
temperatura-tempo, obtendo-se assim a radiografia.
Após isso, as peças foram descalcificadas em solução de EDTA
(4,13% de EDTA e 0,44% de hidróxido de sódio)d, incluídas em Paraplast
(parafina+resina sintética)e, seccionadas com 6µm e coradas pelo HE
(hematoxilina e eosina) e tricrômico de Masson. Obtidas as lâminas, estas
foram devidamente avaliadas.

a

Soredex Orion Corporation, Helsinki, Finlândia
Gnatus Equipamentos Odontológicos, Ribeirão Preto, Brasil
c
Eastman Kodak Company, Rochester, EUA
d
Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha
e
Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha
b
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FORMAS DE ANÁLISE
Análise microscópica
Foi realizada uma análise descritiva dos cortes histológicos, utilizando
microscópio óptico Axioscopa , procurando verificar a seqüência temporal dos
eventos que levam a formação óssea em comparação com o que ocorre nos
animais controle.
Nos espécimes onde houve fechamento completo do defeito após 180
dias, a espessura da cortical foi medida utilizando um sistema de análise de
imagem digitalizada, composto por um microscópio Axioscop 2b com objetiva
10x, câmera CCD-IRIS RGBc e software Kontron KS300d instalado em um
computador IBM. Para cada espécime, foram capturadas imagens de dois
cortes histológicos mais representativos. Em seguida, a espessura da cortical
na área onde havia sido confeccionado o defeito era medida, em cada imagem,
em 10 pontos diferentes. Calculava-se então a média da espessura da cortical
naquele corte e depois calculava-se a média da espessura naquele espécime.
Com todos os espécimes de um determinado grupo tinha-se a média da
espessura daquele grupo. Apesar de não totalmente exato, este método
propiciava um resultado menos subjetivo do que a simples análise descritiva;
no que diz respeito à espessura da cortical formada após 180 dias.

Análise Radiográfica
A quantidade de novo osso formado foi avaliada nas radiografias e nas
imagens digitais por dois examinadores devidamente calibrados que fizeram
duas avaliações, sendo a segunda efetuada após uma semana da primeira.
As radiografias foram avaliadas sempre em um mesmo negatoscópio,
padronizando a intensidade de luz tanto no negatoscópio, como na sala e
utilizando também uma lente de aumento de 3x.
a

Carl Zeiss, Göttingen, Alemanha
Carl Zeiss, Göttingen, Alemanha
c
Sony Eletronics, Oradell, EUA
d
Kontron Eletronic GMBM, Alemanha
b
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As imagens digitais foram avaliadas em um microcomputador com
monitor de 14 polegadas, utilizando-se para isto o programa Digora for
Windows. Utilizava-se sempre o mesmo aumento e a sala com a mesma
luminosidade. As imagens foram avaliadas no modo convencional ou positivo e
com o contraste invertido ou modo negativo. Procurava-se avaliar a imagem da
maneira que tinha sido gravada, embora algumas alterações no brilho e
contraste foram permitidas, visando melhorar a qualidade da imagem.
Para esta avaliação foram utilizados os seguintes escores:
0- sem formação óssea
1- formação óssea nas bordas do defeito
2- formação óssea (1/2 do defeito preenchido)
3- formação óssea (3/4 do defeito preenchido)
4- formação óssea preenchendo todo o defeito
Estes escores foram utilizados tanto para a análise das radiografias
quanto para a análise das imagens digitais, tanto no modo positivo
(convencional), como no negativo. Na figura 6 está exemplificado cada escore
com a respectiva imagem radiográfica positiva e negativa.
Os dados obtidos foram confrontados em nível de probabilidade de
erro de 5%, utilizando-se os programas de análise estatística Sigma Stata e
Pacoticob.

a
b

Jandel Scientific,San Rafael, EUA
Pacotinho estatístico, Bauru, Brasil
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0

1

2

3

4

sem formação óssea

formação óssea
nas bordas
¼ do defeito preenchido

formação óssea
½ do defeito preenchido

formação óssea
¾ do defeito preenchido

formação óssea
todo defeito preenchido

FIGURA 6- Quadro representativo dos escores da análise radiográfica
(imagens positivas e negativas)
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5 RESULTADOS
5.1 Análise microscópica
Período de 30 dias
Matriz óssea em bloco
O material implantado já não estava presente em nenhum dos defeitos
desse grupo com exceção de um caso onde um pequeno fragmento associado
a um filete de tecido ósseo neoformado foi observado. Em 40% dos espécimes
houve completo fechamento do defeito com osso primário entrelaçado de
arranjo trabecular que preenchia a área do defeito e parte da superfície
periostal (Figura 7). As trabéculas ósseas apresentavam internamente
inúmeros osteócitos e recobrindo as suas superfícies, osteoblastos com núcleo
grande e heterocromático e citoplasma basofílico abundante indicando alta
atividade sintética (Figuras 8A e 8B). Na superfície das trabéculas ósseas,
próximas ao periósteo havia presença de inúmeros osteoclastos (Figura 8C)
associados à remodelação do tecido ósseo primário formado em excesso.
Embora, em 60% dos casos o tecido ósseo neoformado não preenchesse de
modo contínuo o defeito, não ocorreu invasão do interior do defeito por tecido
conjuntivo oriundo da superfície periostal. Em 60% dos espécimes houve
formação de calo ósseo na superfície externa da borda do defeito voltada para
o periósteo, a maioria exibindo cartilagem hialina em ossificação endocondral
com a sua substituição por tecido ósseo entrelaçado e medula óssea vermelha
(Figuras 9A e 9B). Alguns casos já exibiam o tecido cartilaginoso totalmente
substituído por tecido ósseo primário (Figura 9C), em processo de
remodelação.
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FIGURA 7- Defeito preenchido com matriz óssea em bloco após 30 dias. A)
Radiografia mostrando a área do defeito e o plano de corte. B)
corte histológico (HE). Observar intensa formação de tecido ósseo
primário entrelaçado exibindo arranjo trabecular (asteriscos)
próxima à borda do defeito (b) e ocupando toda a área do defeito
(asteriscos), mantendo o espaço ósseo e impedindo a invasão do
tecido ósseo medular (m) por tecido conjuntivo (c)
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FIGURA 8- Fotomicrografias mostrando detalhes do osso neoformado em
defeitos tratados com matriz óssea em bloco após 30 dias. A) osso
primário entrelaçado ou trabeculado (asteriscos) formado na área do
defeito, recoberta pelo periósteo (p); B) detalhe das trabéculas com
inúmeros osteócitos (setas azuis) no seu interior e osteoblastos com
núcleo grande e heterocromático (cabeça de seta), nas suas
superfícies; e C) aumento maior da área próxima ao periósteo,
exibindo osso primário em remodelação com inúmeros osteoclastos
(setas) na superfície das trabéculas
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FIGURA 9- Fotomicrografias de defeitos preenchidos com matriz óssea em bloco após 30
dias. A) calo ósseo formado na porção externa e lateral à borda do defeito,
com presença de cartilagem hialina (Tc) em reabsorção sendo substituído por
tecido ósseo (asterisco); B) interface tecido cartilaginoso (Tc)/ tecido ósseo
(asterisco) na coloração de Tricrômico de Masson; e C) calo ósseo, com tecido
cartilaginoso

já

totalmente

substituído

por

tecido

ósseo

entrelaçado

(asteriscos) e tecido mielóide (m). A e C HE; B Tricrômico de Masson
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Matriz óssea em microgrânulos
Em 40% dos defeitos já havia o completo fechamento do defeito com
osso primário entrelaçado (Figura 10). As suas trabéculas apresentaram as
mesmas características já descritas no subgrupo anterior. Uma característica
importante observada nos defeitos ainda não totalmente fechados com tecido
ósseo em formação foi a manutenção do seu arcabouço externo, sem a
invaginação de tecido conjuntivo externo (Figura 10). Calo ósseo, também com
as mesmas características do grupo anterior, estava presente em 100% dos
casos. Alguns grânulos do enxerto estavam presentes no tecido ósseo medular
e exibiam intensa reabsorção da sua superfície por células mononucleadas
(Figuras 11B e 11C), e alguns apresentavam-se associados ao tecido ósseo
(Figura 11A). Em dois espécimes foi observada a presença de eosinófilos
circundando as partículas (Figura 11D).

Resultados

76



A

b

c
b
*

*
m

B

FIGURA 10- Defeito preenchido com matriz óssea em microgrânulos após 30
dias. A) Radiografia mostrando a área do defeito e o plano de
corte. B) corte histológico (HE). Observar formação de tecido
ósseo primário de arranjo trabecular (asterisco) preenchendo
toda a extensão do defeito e mantendo parcialmente a arquitetura
da cortical óssea, com uma pequena área levemente invadida
pelo tecido conjuntivo externo (c); bordas da lesão (b) e tecido
ósseo medular (m)
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FIGURA 11- Fotomicrografias mostrando detalhes de defeito preenchido com
matriz óssea em microgrânulos após 30 dias: A) formação óssea
(asterisco) associada a fragmentos de matriz enxertada (seta); B)
microgrânulo do enxerto (g) rodeado por células inflamatórias; C)
detalhe da superfície da matriz enxertada (g) em reabsorção por
células mononucleadas (seta larga); e D) partícula de matriz
exibindo vários eosinófilos (círculos) próximos a sua superfície
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Coágulo sanguíneo (controle)

Em 40% dos espécimes deste período havia completo fechamento do
defeito

com

osso

primário

entrelaçado,

apresentando

as

mesmas

características dos grupos anteriores. Os demais casos apresentavam
descontinuidade no osso neoformado com uma região central invadida por
tecido conjuntivo denso que alcançava o centro do tecido ósseo medular
(Figuras 12 e 13). Neste grupo 20% dos casos também apresentaram calo
ósseo com as mesmas características já descritas anteriormente.
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FIGURA 12- Defeito preenchido apenas com coágulo sanguíneo (controle)
após 30 dias. A) Radiografia mostrando a área do defeito e o
plano de corte. B) corte histológico (HE). Observar formação de
tecido ósseo primário (asteriscos) a partir da borda do defeito (b);
região central do defeito invadido (seta larga) por tecido
conjuntivo de recobrimento (c) em direção ao tecido ósseo
medular (m) e cercado por tecido ósseo neoformado (asterisco)
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FIGURA 13- Fotomicrografias de defeito preenchido apenas com coágulo
sanguíneo (controle) após 30 dias: A) tecido conjuntivo (c)
invadindo o interior do defeito e as trabéculas ósseas ao seu
redor (asteriscos); e B) detalhe das fibras do tecido conjuntivo
(setas), associado à trabécula de tecido ósseo primário
(asterisco). (Tricrômico de Masson)
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Período de 90 dias
Matriz óssea em bloco
Os defeitos de 40% dos espécimes apresentaram-se totalmente
fechados e o restante exibia pequenas aberturas sem a invasão do tecido
conjuntivo fibroso. Alguns espécimes (60%) exibiram calo ósseo, formado por
tecido ósseo esponjoso sem a presença de tecido cartilaginoso. A cortical
óssea neoformada estava constituída por tecido ósseo de arranjo lamelar,
porém de espessura menor que a da borda da lesão (Figura 14). Em nenhum
caso foi observado resquício do material.

Matriz óssea em microgrânulos
Em 40% dos espécimes o fechamento do defeito foi completo e os
demais exibiam uma pequena falha central, mas o tecido conjuntivo subjacente
não havia invadido a área da abertura, da mesma forma que no grupo anterior.
A cortical óssea neoformada apresentava espessura menor que a da borda da
lesão (Figura 15) e alguns casos (60%) também apresentavam calo ósseo em
reabsorção. Não foram encontrados vestígios de partículas de matriz em
nenhum espécime.
Coágulo sanguíneo (controle)
Neste subgrupo 40% dos defeitos apresentaram-se totalmente fechados.
Alguns espécimes também tinham calo ósseo (60%) em remodelação e a
cortical neoformada nos defeitos totalmente fechados apresentava menor
espessura que a da borda da lesão (Figura 16).
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FIGURA 14- Defeito preenchido com matriz óssea em bloco após 90 dias. A)
Radiografia mostrando a área do defeito e o plano de corte. B)
corte histológico (HE). Observar o defeito preenchido com tecido
ósseo de arranjo lamelar (asteriscos) ainda em remodelação e
mais fino que o original perdido. (Comparar com a espessura na
borda (b) da lesão). Observar a presença de pequenas aberturas
na cortical neoformada (setas), sem invasão por tecido conjuntivo
denso adjacente (c) para o interior do tecido ósseo medular (m)
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FIGURA 15- Defeito preenchido com matriz óssea em microgrânulos após 90
dias. A) Radiografia mostrando a área do defeito e o plano de
corte. B) corte histológico (HE). Observar o fechamento parcial do
defeito por tecido ósseo de arranjo lamelar (asteriscos), irregular e
descontínuo apresentando uma falha central (seta larga) com leve
invasão do tecido conjuntivo (c) em direção ao tecido ósseo
medular (m)
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FIGURA 16- Defeito preenchido apenas com coágulo sanguíneo (controle)
após 90 dias. A) Radiografia mostrando a área do defeito e o
plano de corte. B) corte histológico (HE). Observar o defeito
preenchido por tecido ósseo lamelar descontínuo (asteriscos),
mais fino que o original, da borda da lesão (b). Tecido conjuntivo
(c) e tecido ósseo medular (m)
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Período de 180 dias
Matriz óssea em bloco
Um espécime apresentou descontinuidade do tecido ósseo neoformado
com uma falha central. Os demais exibiram completo fechamento do defeito
por tecido ósseo de arranjo lamelar, porém com menor espessura que da
cortical original remanescente (Figura 17).

Matriz óssea em microgrânulos
Neste grupo, um espécime também apresentava descontinuidade na
cortical óssea neoformada, coincidentemente originário do mesmo animal que
apresentou abertura no grupo acima, já que recebiam matriz óssea em bloco
em uma pata e matriz óssea em microgrânulos na outra. Como este animal
apresentou reparo ósseo muito diferente dos demais do mesmo subgrupo e
período, provavelmente isto tenha sido devido a algum problema sistêmico não
detectado. Os demais casos exibiram completo fechamento do defeito por
tecido ósseo semelhante ao descrito anteriormente (Figura 18).

Coágulo sanguíneo (controle)
Em 40% dos defeitos ainda havia falha óssea central. Nos demais casos
o defeito estava completamente fechado por tecido ósseo lamelar, mas com
menor espessura que a cortical óssea original remanescente (Figura 19).
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FIGURA 17- Defeito preenchido com matriz óssea em bloco após 180 dias. A)
Radiografia mostrando a área do defeito e o plano de corte. B)
corte histológico (HE). Área do defeito preenchida com tecido
ósseo de arranjo lamelar (asteriscos) ainda em remodelação.
Comparar a espessura menor da cortical neoformada com a do
osso original remanescente na figura C. Tecido conjuntivo (c) e
tecido ósseo medular (m)
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FIGURA 18- Defeito preenchido com matriz óssea em microgrânulos após 180
dias. A) Radiografia mostrando a área do defeito e o plano de
corte. B) corte histológico (HE). Área do defeito preenchida com
tecido ósseo lamelar (asteriscos) com espessura menor que a do
osso original remanescente na figura C. Tecido conjuntivo (c) e
tecido ósseo medular (m)
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FIGURA 19- Defeito preenchido apenas com coágulo sanguíneo (controle)
após 180 dias. A) Radiografia mostrando a área do defeito e o
plano de corte. B) corte histológico (HE). Área do defeito
preenchida

com

tecido

ósseo

(asteriscos)

de

espessura

marcadamente menor que a do osso original remanescente (C).
Observar que a cortical neoformada ainda está em remodelação
com áreas de osso lamelar e outras de arranjo trabecular com
tecido ósseo medular (m) no seu interior. Tecido conjuntivo (c) e
tecido ósseo medular (m)
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5.2 Análise radiográfica
Foi realizado o teste de concordância Kappa36 para a comparação intra e
interexaminadores, onde foi observada uma concordância substancial62 tanto
intra como interexaminadores (Tabelas 1, 2 e 3). Neste teste, após a realização
de uma fórmula, tem-se um número entre -1 e 1, sendo que o valor -1 indica
ausência total de concordância e o valor 1 indica concordância em todas as
opiniões. Para facilitar a interpretação dos resultados foi criada uma escala

62

,

onde valores menores que 0 indicam uma concordância pobre, entre 0 e 0,20,
uma concordância leve; entre 0,21 e 0,40, uma concordância regular; entre
0,41 e 0,60, uma concordância moderada; entre 0,61 e 0,80, uma concordância
substancial e entre 0,81 e 1,0, uma concordância quase perfeita.

TABELA 1- Valor de Kappa, proporção de concordância (PROP.CONC.) e
desvio padrão (DP) intra e interexaminadores na avaliação pela
imagem digital convencional
comparação

KAPPA

PROP. CONC.

DP

Ex1/1a.av x Ex2/1a.av

0.63

73%

0.08

Ex1/2a.av x Ex2/2a.av

0.63

73%

0.08

Ex1/1a.av x Ex1/2a.av

0.69

77%

0.08

Ex2/1a.av x Ex2/2a.av

0.66

75%

0.08
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TABELA 2- Valor de Kappa, proporção de concordância (PROP.CONC.) e
desvio padrão (DP) intra e interexaminadores na avaliação pela
imagem digital negativa
comparação

KAPPA

PROP. CONC.

DP

Ex1/1a.av x Ex2/1a.av

0.78

84%

0.08

Ex1/2a.av x Ex2/2a.av

0.69

77%

0.08

Ex1/1a.av x Ex1/2a.av

0.69

77%

0.08

Ex2/1a.av x Ex2/2a.av

0.63

73%

0.08

TABELA 3- Valor de Kappa, proporção de concordância (PROP.CONC.) e
desvio padrão (DP) intra e interexaminadores na avaliação pela
radiografia convencional
comparação

KAPPA

PROP. CONC.

DP

Ex1/1a.av x Ex2/1a.av

0.63

73%

0.08

Ex1/2a.av x Ex2/2a.av

0.63

73%

0.08

Ex1/1a.av x Ex1/2a.av

0.72

80%

0.08

Ex2/1a.av x Ex2/2a.av

0.69

77%

0.08

Em cada avaliação de cada examinador foram comparados os
resultados das análises pela imagem digital positiva, negativa e pela radiografia
convencional pelo teste de concordância Kappa. Os resultados referentes às
imagens

digitais

positivas

e

negativas

apresentaram

em

geral

uma

concordância substancial. Já quando confrontados os resultados das análises
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pela imagem digital, tanto positiva como negativa, com os resultados da análise
pela radiografia convencional obteve-se em geral uma concordância moderada
(Tabelas 4, 5, 6 e 7).
TABELA 4- Valor de Kappa, proporção de concordância (PROP.CONC.) e
desvio padrão (DP) confrontando os resultados das análises pela
imagem digital positiva (Dig. pos.), negativa (Dig. neg) e pela
radiografia convencional (rx) (Examinador1/ 1a. avaliação)
comparação

KAPPA

PROP. CONC.

DP

Dig. pos. x Dig. neg.

0.76

82%

0.08

Dig. pos. x rx

0.45

60%

0.08

Dig. neg. x rx

0.57

68%

0.08

TABELA 5- Valor de Kappa, proporção de concordância (PROP.CONC.) e
desvio padrão (DP) confrontando os resultados das análises pela
imagem digital positiva (Dig. pos.), negativa (Dig. neg.) e pela
radiografia convencional (rx) (Examinador1/ 2a. avaliação)
comparação

KAPPA

PROP. CONC.

DP

Dig. pos. x Dig. neg.

0.81

86%

0.08

Dig. pos. x rx

0.60

71%

0.08

Dig. neg. x rx

0.54

66%

0.08
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TABELA 6- Valor de Kappa, proporção de concordância (PROP.CONC.) e
desvio padrão (DP) confrontando os resultados das análises pela
imagem digital positiva (Dig. pos.), negativa (Dig. neg.) e pela
radiografia convencional (rx) (Examinador2/ 1a. avaliação)
comparação

KAPPA

PROP. CONC.

DP

Dig. pos. x Dig. neg.

0.81

86%

0.08

Dig. pos. x rx

0.42

57%

0.08

Dig. neg. x rx

0.36

53%

0.08

TABELA 7- Valor de Kappa, proporção de concordância (PROP.CONC.) e
desvio padrão (DP) confrontando os resultados das análises pela
imagem digital positiva (Dig. pos.), negativa (Dig. neg.) e pela
radiografia convencional (Examinador2/ 2a. avaliação)
comparação

KAPPA

PROP. CONC.

DP

Dig. pos. x Dig. neg.

0.78

84%

0.08

Dig. pos. x rx

0.54

66%

0.08

Dig. neg. x rx

0.42

57%

0.08

Estes mesmos dados, referentes aos resultados das análises pela
imagem positiva, negativa e pela radiografia convencional, também foram
confrontados pelo teste de Friedman, onde nas duas avaliações dos dois
examinadores, não foram verificadas diferenças estatisticamente significantes
(Tabelas 8, 9, 10 e 11).
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TABELA 8- Mediana, média, desvio padrão (DP) e teste de Friedman
confrontando os resultados das análises pela imagem digital
positiva (Dig pos.), negativa (Dig. neg.) e pela radiografia
convencional (rx) (Examinador1/ 1a. avaliação)
análise

mediana

média

DP

Dig. Pos.

3.00

2.69

1.08

Dig. Neg.

3.00

2.56

1.01

rx

3.00

2.76

0.95

Chi-quadrado=5.20 P=0.07

TABELA 9- Mediana, média, desvio padrão (DP) e teste de Friedman
confrontando os resultados das análises pela imagem digital
positiva (Dig pos.), negativa (Dig. neg.) e pela radiografia
convencional (rx) (Examinador1/ 2a. avaliação)
análise

mediana

média

DP

Dig. Pos.

3.00

2.58

0.94

Dig. Neg.

3.00

2.56

1.03

rx

3.00

2.62

0.98

Chi-quadrado=1.48 P=0.47
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TABELA 10- Mediana, média, desvio padrão (DP) e teste de Friedman
confrontando os resultados das análises pela imagem digital
positiva (Dig pos.), negativa (Dig. neg.) e pela radiografia
convencional (rx) (Examinador2/ 1a. avaliação)
análise

mediana

média

DP

Dig. Pos.

3.00

2.76

0.95

Dig. Neg.

3.00

2.67

1.00

rx

3.00

2.84

1.02

Chi-quadrado=3.22 P=0.20
TABELA 11- Mediana, média, desvio padrão (DP) e teste de Friedman
confrontando os resultados das análises pela imagem digital
positiva (Dig pos.), negativa (Dig. neg.) e pela radiografia
convencional (rx) (Examinador2/ 2a. avaliação)
análise

mediana

média

DP

Dig. Pos.

3.00

2.78

1.06

Dig. Neg.

3.00

2.71

1.06

rx

3.00

2.71

1.06

Chi-quadrado=0.91 P=0.63

Como

foi

verificada

boa

concordância

tanto

intra

como

interexaminadores e não houve diferença estatisticamente significante entre os
resultados das análises pela imagem digital positiva, negativa e pela radiografia
convencional, optou-se por utilizar as medianas de cada espécime para a
comparação entre tratamentos e entre períodos.
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Os grupos de cada período foram comparados pelo teste de KruskalWallis. Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os
grupos matriz óssea em bloco, em microgrânulos e controle em todos os
períodos avaliados (Tabelas 12, 13 e 14).
TABELA 12- Mediana, média, desvio padrão (DP) e comparação entre grupos
(teste de Kruskal-Wallis) no período de 30 dias
grupo

mediana

média

DP

bloco

2.00

2.20

1.09

microgrânulos

2.00

2.00

0.70

controle

2.00

1.80

0.83

H=0.37 P=0.82
TABELA 13- Mediana, média, desvio padrão (DP) e comparação entre grupos
(teste de Kruskal-Wallis) no período de 90 dias
grupo

mediana

média

DP

bloco

4.00

3.60

0.54

microgrânulos

4.00

3.40

0.89

controle

3.00

3.00

1.00

H=1.10

p=0.57
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TABELA 14- Mediana, média, desvio padrão (DP) e comparação entre
grupos (teste de Kruskal-Wallis) no período de 180 dias
grupo

mediana

média

DP

bloco

3.00

2.80

1.09

microgrânulos

3.00

2.40

0.89

controle

3.00

3.10

0.74

H=1.85 p=0.39

No período de 180 dias um animal do grupo experimental, que recebeu a
matriz óssea em bloco em um dos fêmures e a matriz óssea em microgrânulos
em outro, apresentou formação óssea apenas nas bordas da lesão em ambos
os defeitos, os quais receberam escore 1, destoando do conjunto. Assim,
suspeitou-se que este animal poderia ter algum problema orgânico e também
foi realizada a análise estatística deste período sem os resultados deste animal
(Tabela 15). Embora também dessa forma não foi detectada diferença
estatisticamente significante entre os grupos.
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TABELA 15- Mediana, média, desvio padrão (DP) e comparação entre grupos
(teste de Kruskal-Wallis) no período de 180 dias, sem um
espécime do grupo experimental que destoava do conjunto
grupo

mediana

média

DP

bloco

3.00

3.25

0.50

microgrânulos

3.00

2.75

0.50

controle

3.00

3.10

0.72

H=1.56 p=0.58

Todos os dados referentes aos grupos nos três períodos estão
expressos também nas Figuras 20 e 21.
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FIGURA 20- Gráfico representativo da mediana dos escores e desvio padrão
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FIGURA 21- Gráfico representativo da média dos escores e desvio padrão de
cada grupo nos diferentes períodos
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As medianas referentes aos períodos, independentemente dos grupos
foram

confrontadas

pelo

teste

Kruskal-Wallis,

obtendo-se

diferença

estatisticamente significante (p=0.001). O teste de Student-Newman-Keuls
detectou diferença estatisticamente significante (p<0,05) em todas as
comparações, ou seja, o período de 30 dias foi estatisticamente diferente dos
de 90 dias e 180 dias e o de 90 dias foi diferente estatisticamente do de 180
dias (tabelas 16 e 17).
TABELA 16- Mediana, média, desvio padrão (DP) e comparação entre grupos
(teste de Kruskal-Wallis) dos valores referentes aos períodos
período

mediana

média

DP

30 dias

2.00

2.00

0.84

90 dias

4.00

3.33

0.81

180 dias

3.00

2.77

0.90

H=13.5 p=0.001*
*diferença estatisticamente significante
TABELA 17- Comparação grupo a grupo com o teste Student-Newman-Keuls
dos valores referentes aos períodos
comparação

q

30 dias x 90 dias

4.99*

30 dias x 180 dias

4.34*

90 dias x 180 dias

3.11*

*diferença estatisticamente significante (p<0.05)
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Esta análise estatística referente aos períodos também foi realizada
retirando-se o espécime destoante do grupo 180 dias, onde se obteve um
resultado mais condizente com a realidade, ou seja, não houve diferença
estatisticamente significante entre os períodos de 90 e 180 dias (tabelas 18 e
19).
TABELA 18- Mediana, média, desvio padrão (DP) e comparação entre grupos
(teste de Kruskal-Wallis) dos valores referentes aos períodos, sem
o espécime destoante do grupo 180 dias
período

mediana

média

DP

30 dias

2.00

2.00

0.84

90 dias

4.00

3.33

0.81

180 dias

3.00

3.04

0.59

H=15.6 p=0.0004*
*diferença estatisticamente significante

TABELA 19- Comparação grupo a grupo com o teste Dunn’s dos valores
referentes aos períodos, sem o espécime destoante do grupo
180 dias
comparação

q

30 dias x 90 dias

3.78*

30 dias x 180 dias

2.79*

90 dias x 180 dias

0.85

*diferença estatisticamente significante (p<0.05)
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Estes valores referentes aos períodos também estão demonstrados nas

Escores

figuras 22 e 23.
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FIGURA 22– Gráfico representativo da mediana dos escores e desvio padrão
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FIGURA 23– Gráfico representativo da média dos escores e desvio padrão de
todos os grupos conjuntamente em cada um dos períodos
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Os resumos das análises microscópica e radiográfica nos três períodos
estão representados nas figuras 24, 25 e 26. As médias da espessura da
cortical, que foram medidas nos espécimes totalmente fechados após 180
dias, também estão representadas na figura 26.

5.3 Considerações sobre o pós-operatório
De uma maneira geral o pós-operatório foi bom. Não foram observados
sinais externos de infecção e edema na região operada. Dentre os animais do
período de 180 dias, apenas um do grupo experimental morreu, já quase após
cinco meses da cirurgia, provavelmente por algum tipo de infecção. Este não
foi substituído, pois tinha sido realizada a cirurgia em um animal a mais em
cada grupo.
Dentre os animais dos períodos de 30 e 90 dias, dois animais
apresentaram automutilação do membro. Nestes casos a área lesada era
lavada com líquido do Dakin e se possível enfaixada para que o animal não
mais tivesse acesso a ela.
Também entre os animais dos períodos de 30 e 90 dias, dois do grupo
controle morreram, dias após a cirurgia, sem causa definida. Um animal do
grupo experimental fraturou os dois membros posteriores e foi morto e um
animal do grupo controle foi excluído da amostra, por apresentar-se doente.
Estes foram substituídos por outros animais.
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CONTROLE

MICROGRÂNULOS

BLOCO

GRUPO ESPÉCIME ANÁLISE MICROSCÓPICA

ANÁLISE
RADIOGRÁFICA
Mediana
dos
escores

defeito

Invaginação
tecido
conjuntivo

Calo ósseo

1323pd

com abertura

ausente

1

260pe

com abertura

ausente

presente
ósseo
ausente

271pd

com abertura

ausente

2

295pe

osso trabeculado

ausente

presente
cartilaginoso
ausente

309pe

osso trabeculado

ausente

presente
ósseo

4

1279pd

osso trabeculado

ausente

1

1323pe

com abertura

ausente

271pe

com abertura

ausente

295pd

com abertura

ausente

309pd

osso trabeculado

ausente

presente
ósseo
presente
ósseo
presente
cartilaginoso
presente
ósseo
presente
ósseo

1199pd

com abertura

presente

ausente

2

1199pe

com abertura

presente

ausente

1

1286pd

osso trabeculado

ausente

ausente

2

1286pe

com abertura

presente

ausente

1

315pd

osso trabeculado

ausente

presente
ósseo

3

2

2

2
2
2
3

FIGURA 24- Quadro representativo do resumo das análises microscópica e
radiográfica no período de 30 dias
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CONTROLE

MICROGRÂNULOS

BLOCO

GRUPO ESPÉCIME ANÁLISE MICROSCÓPICA

ANÁLISE
RADIOGRÁFICA
Mediana
dos
escores

defeito

Calo ósseo

250pe

fechado

ausente

4

281pd

com abertura

4

282pe

com abertura

288pd

com abertura

289pd

fechado

presente
ósseo
presente
ósseo
presente
ósseo
ausente

250pd

com abertura

ausente

3

281pe

com abertura

4

282pd

fechado

presente
ósseo
ausente

289pe

com abertura

2

320pd

fechado

presente
ósseo
presente
ósseo

267pd

com abertura

2

267pe

fechado

presente
ósseo
ausente

286pd

fechado

4

286pe

com abertura

304pd

com abertura

presente
ósseo
presente
ósseo
ausente

3
3
4

4

4

3

2
4

FIGURA 25- Quadro representativo do resumo das análises microscópica e
radiográfica no período de 90 dias
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CONTROLE

MICROGRÂNULOS

BLOCO

GRUPO ESPÉCIME ANÁLISE MICROSCÓPICA

ANÁLISE
RADIOGRÁFICA
Mediana
dos
escores

defeito

Espessura
Média
Cortical (mm)

Calo ósseo

2873pe

fechado

0,40

ausente

4

2925pd

fechado

0,32

ausente

3

2926pd

fechado

0,23

ausente

3

2932pe

fechado

0,31

ausente

3

S22pd

com abertura

______

ausente

1

2873pd

fechado

0,37

ausente

3

2925pe

fechado

0,26

ausente

2

2926pe

fechado

0,38

ausente

3

2932pd

fechado

0,39

ausente

3

Sn22pe

com abertura

_____

ausente

1

2931pe

fechado

0,25

ausente

2

2941pd

com abertura

_____

ausente

3,5

2941pe

fechado

0,32

ausente

4

2944pe

com abertura

_____

ausente

3

Sn23pe

fechado

0,28

ausente

3

FIGURA 26– Quadro representativo do resumo das análises microscópica e
radiográfica no período de 180 dias. (A identificação

____

significa

que a espessura da cortical não foi medida pois o defeito ainda
apresentava abertura)
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6 DISCUSSÃO
6.1 Discussão da metodologia
O objetivo do presente estudo foi o de avaliar materiais osteoindutores
no tecido ósseo. Entretanto muitos estudos avaliaram o potencial osteoindutor
deste tipo de material em tecidos moles. 57, 72, 123
Diversos animais têm sido utilizados para se testar estes materiais de
enxertos ósseos, como ratos
50, 70, 85-89

, camundongos

macacos.103

Trabalhos

24, 33, 44, 46, 52, 57, 72, 93, 117, 123-125

10, 101

45, 78, 79, 109-112

, cobaias

com

humanos

também

, coelhos

, cães

têm

2, 7, 27,-28, 30,

54-56, 94

sido

e até

realizados,

principalmente com o uso destes materiais em defeitos ósseos periodontais
18, 39, 99
38, 42, 61

8,

, em alvéolos após extração 5, 11 e para o levantamento do seio maxilar13,

. Também tem sido relatado o efeito dos biomateriais em defeitos ósseos

após curetagem de lesões periapicais.40, 64, 71, 84, 105
Nesta

pesquisa

foi

escolhido

o

coelho

como

modelo

animal

experimental. Este é de fácil manejo e comparado com os outros roedores
utilizados em pesquisas como ratos, camundongos e cobaias, o coelho por ser
de maior porte permite a confecção de defeitos ósseos maiores.
Foram utilizados somente animais machos, de acordo com vários
trabalhos na literatura

9, 44, 46 52, 53, 72, 123-125

. Geralmente é feito desta forma

quando se trabalha em tecido ósseo, procurando evitar alterações que possam
ocorrer com níveis alterados de estrogênio nas fêmeas. Entretanto alguns
pesquisadores utilizam animais de ambos os sexos 69, 130 ou fêmeas somente 2.
Os animais além de padronizados quanto à raça (Nova Zelândia
branco), linhagem e ao sexo (machos), também foram padronizados quanto à
idade e peso. Os animais utilizados eram adultos jovens (aproximadamente
cinco meses de idade) pesando entre 3,2 a 4,0Kg. Dessa forma não estavam
mais em fase de crescimento, apresentando maturidade do tecido ósseo 26.
Esta constante preocupação na padronização é de extrema importância,
diminuindo-se assim a variabilidade entre os animais, que poderia interferir nos
resultados.
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Para o procedimento cirúrgico, os coelhos foram anestesiados com
injeções intramusculares de xilazina e quetamina, drogas estas também
utilizadas nos trabalhos de CONCANNON et al 26; DAMIEN et al.30; REDONDO
et al.

93

; AL RUHAIMI3 e WHEELER et al.128 , dando assim um bom tempo de

anestesia, facilitando as manobras operatórias sem a necessidade de
complementação anestésica. Após a cirurgia, os animais recebiam como
antiinflamatório o flunixin e como antibiótico a enrofloxacina. A utilização do
antiinflamatório teve o objetivo de modular o processo inflamatório e minimizar
a dor e do antibiótico de evitar possíveis infecções pós-cirúrgicas. 3, 85-89
Muitas pesquisas utilizam o crânio como local para a confecção do
defeito

24, 30, 45, 50, 88, 89, 109, 111, 112

, realizando-o de tal modo que o defeito

englobe duas corticais e que seu tamanho não permita o fechamento com novo
osso quando deixado sem nenhum material ou membrana, o qual é
denominado defeito crítico.
Outro local também utilizado para a confecção de cavidades ósseas é o
ramo ascendente da mandíbula

44, 46, 52, 68, 93 ,

da mesma forma englobando

duas corticais e geralmente crítico, dependendo do tamanho.
O defeito segmentar seria um outro tipo de defeito ósseo

9, 23

, onde é

removida como que uma fatia da diáfise, geralmente em ossos que
permanecem estabilizados por outro osso, como por exemplo no rádio; onde a
ulna o mantém 9 , ou na fíbula, onde a tíbia a mantém 23.
Nesta pesquisa, optou-se pela confecção de um defeito não crítico e
com a remoção de apenas uma cortical, ou seja, um defeito que o organismo
talvez repararia com novo tecido ósseo sem a necessidade de um tratamento.
Assim, poder-se-ia verificar se, com o uso de um material, o reparo deste tipo
de defeito seria mais rápido. Dessa forma, teria-se também uma cavidade
semelhante à encontrada em cirurgia parendodôntica.
A princípio pensou-se utilizar as regiões edêntulas da maxila e
mandíbula. Apesar de LUNGREN; SENNENBERG; LUNDGREN69 relatarem
esta metodologia, a presença da raiz dos incisivos, de crescimento contínuo foi
revelada, através de radiografias e cortes anatômicos sagitais, em toda
extensão da área edêntula, tanto da mandíbula como da maxila, fato este que
tornava a quantidade de tecido ósseo nesta área insuficiente para a confecção
de um defeito ósseo adequado.
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Desta maneira, optou-se por utilizar a epífise posterior do fêmur para a
confecção do defeito. OONISHI et al.81 e KANIA et al.53 também utilizaram a
epífise femoral de coelhos como local para a cavidade óssea. Alguns autores,
entretanto utilizaram as diáfises, principalmente da tíbia

7, 27, 28

. Optou-se pela

epífise pelo fato de apresentar medula vermelha e maior quantidade de osso
esponjoso que a diáfise, a qual é constituída quase na sua totalidade por osso
cortical e medula amarela. Assim, as epífises apresentam grande quantidade
de células osteoprogenitoras e mesenquimais indiferenciadas. Outros motivos
que levaram à escolha de epífises, ao invés de diáfises, foram a maior
facilidade de acesso cirúrgico e a possibilidade de confeccionar um defeito de
maior diâmetro e profundidade, sem aumentar o risco de fratura.
O tamanho do defeito é marcadamente importante no reparo ósseo com
o uso de materiais preenchedores. Um material sendo colocado num defeito
muito pequeno pode apresentar uma interferência negativa no reparo, visto que
o organismo já tem capacidade suficiente para a neoformação óssea nesta
pequena cavidade e o material atua como algo mais para o organismo
trabalhar, pois vai ao menos tentar reabsorvê-lo, atrasando o reparo total da
área. Assim sendo, a vantagem do uso de materiais de enxerto ósseo se dá em
defeitos de tamanho médio a grande. Dessa forma foram confeccionados
defeitos de 6mm de diâmetro e 8mm de profundidade.
Assim como os defeitos confeccionados por DAMIEN et al.30;
HERCULIANI et al.45,TAGA et al.109,

111,

112

e YOUNG, SANDSTEDT,

SKOGLUND130, estes foram realizados com uma broca trefina com limitador de
penetração, acoplada em motor elétrico cirúrgico com torque constante e
controle de velocidade, com irrigação abundante de soro fisiológico. Outros
trabalhos utilizaram brocas esféricas para a confecção dos defeitos ósseos

3, 86,

89

. A trefina oferece maior facilidade no procedimento e uma melhor

padronização do tamanho da cavidade.
Foi confeccionado apenas um defeito em cada epífise femoral do animal.
A confecção de mais de um defeito na mesma epífise levaria à possibilidade de
resposta cruzada pela proximidade dos defeitos e também poderia ocorrer que
a realização do defeito se desse já na diáfise, que apresenta uma resposta
diferente. Além disso, a confecção de mais de um defeito poderia levar à
fratura do fêmur.
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Os animais foram divididos de acordo com os grupos: experimental I, II e
controle. Todos apresentavam um defeito em cada fêmur direito e esquerdo.
Para os materiais experimentais um mesmo animal recebia um numa pata e o
outro na outra. Já no grupo controle os animais tiveram ambos os defeitos
direitos e esquerdos preenchidos apenas com coágulo sanguíneo. Isto pôde
ser realizado pelo animal ser quase que totalmente padronizado. No grupo
controle, um defeito foi posteriormente excluído da amostra para totalizar cinco
defeitos. Optou-se pela exclusão e não por deixar um animal com defeito em
apenas um lado, para que todos tivessem ambos os lados operados.
Existem muitos materiais para enxerto ósseo, os quais podem ser
divididos em autógenos, alógenos, xenógenos e aloplásticos. O enxerto de
osso autógeno tem a desvantagem da necessidade de uma área doadora

43

.O

enxerto alógeno que é obtido de um outro indivíduo da mesma espécie, ou
seja, de um banco de ossos, tem o seu potencial osteogênico influenciado pela
idade e condições orgânicas do doador, além da possibilidade de transmissão
de doenças infecto-contagiosas

43

. Os materiais aloplásticos são os sintéticos

como a hidroxiapatita e o sulfato de cálcio, já sabidamente conhecidos como
osteocondutores

43, 108

. Assim sendo, a escolha recaiu sobre um material

xenogênico, ou seja, obtido de um animal de espécie diferente. Este osso é
tratado de modo a remover os radicais potencialmente antigênicos. Grandes
vantagens deste material são: custo, facilidade de obtenção, fonte inesgotável
e maior quantidade de fatores de crescimento presentes na matriz óssea por
utilizar-se animais jovens. A matriz óssea testada foi obtida de osso bovino.
Os materiais para enxerto ósseo também são classificados de acordo
com sua apresentação: em micro ou macrogrânulos e em blocos e de acordo
com o tipo de osso de origem: medular ou cortical. No presente trabalho,
objetivou-se testar uma matriz óssea medular em bloco. O outro material
escolhido foi a matriz óssea cortical em microgrânulos por ser o material mais
utilizado e testado, para que fosse possível uma melhor comparação com o
novo material em bloco.
A sutura foi feita em dois planos9,

69, 70, 128

com o tecido muscular

suturado com Vicryl e a pele com fio de seda; assim como no trabalho de
BECK et al9.
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Os animais foram mortos após os períodos experimentais de 30, 90 e
180 dias. Segundo MACNEILL70 e COSTA FILHO27 o coelho completa a
renovação óssea em aproximadamente 42 dias. Assim, estes períodos foram
escolhidos objetivando uma análise do reparo ósseo a curto, médio e longo
prazo.
Para a análise histológica as porções femorais onde havia sido
confeccionado o defeito foram descalcificadas em EDTA; visando uma melhor
preservação das células e estruturas.
As lâminas foram coradas pela Hematoxilina e Eosina
112

3, 9, 24, 50, 56, 81, 109-

, que é uma coloração de rotina e que evidencia bem as células, pois

diferencia núcleo de citoplasma. Também foi realizada a coloração pelo
Tricrômico de Masson61, 109, 110, que salienta as fibras colágenas.
A análise histológica foi feita de maneira a descrever todos os eventos
que ocorriam durante o reparo. No período de 180 dias, nos animais onde
houve fechamento completo do defeito, pela simples análise visual, percebeuse que aparentemente esta cortical neoformada parecia menos espessa,
principalmente no grupo controle. Então, a espessura da cortical foi medida
usando um sistema de análise de imagens digitais, com o simples objetivo de
tornar este resultado menos subjetivo. Dessa forma, a inclusão desta medida
foi colocada neste estudo apenas como um dado a mais, facilitando a
compreensão dos resultados, já que para se ter uma medida extremamente
precisa haveria necessidade de cortes seriados e não semi-seriados. Também,
talvez o mais correto seria medir a área da cortical neoformada e depois dividir
pelo seu diâmetro. Entretanto, em muitos cortes, as bordas do defeito não eram
bem nítidas, e por isso esta metodologia não foi adotada.
Para a análise radiográfica, as porções ósseas coletadas foram
radiografadas, utilizando filmes convencionais e placas ópticas. Estas últimas
foram inseridas no leitor óptico do aparelho Digora. Este sistema tem sido
largamente utilizado para avaliação radiográfica digital

6, 15, 16, 48, 67, 121

. Dentre

suas vantagens pode-se citar: menor tempo de exposição, rapidez na obtenção
da imagem e possibilidade de avaliação da imagem também no modo negativo
e em relevo. A radiografia convencional foi realizada para que a análise desta
fosse comparada à da imagem digital. As imagens digitais foram avaliadas
somente no modo positivo e negativo, pois verificou-se que estas em relevo
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ficavam menos nítidas e mais confusas; dificultando a visualização do possível
defeito ósseo.
Pela dificuldade de montar um dispositivo que se adaptasse ao membro
posterior do animal e que propiciasse radiografias idênticas após a confecção
do defeito e após o período experimental, não foi realizada nenhuma
comparação antes e após o período experimental e assim nenhum tipo de
subtração radiográfica.
Também não foi realizada densitometria

24, 82

, esta muito utilizada,

principalmente em defeitos na calota craniana. No crânio, o defeito abrange as
duas corticais, sem nenhuma sobreposição óssea. Dessa forma, pode ser
utilizado um defeito padrão, denominado zero hora45, 111, confeccionado em um
animal à parte a fim de compará-lo com os defeitos tratados. Também pode-se
comparar a densidade da área tratada com a densidade de uma área normal.
Já no caso do presente trabalho existe a presença de tecido ósseo no fundo do
defeito e também a possibilidade de outras sobreposições, além de não haver
uma densidade homogênea na região, tornando-se difícil este tipo de
comparação.Também era quase impossível delinear a área onde teria sido
realizado o defeito, principalmente nos períodos mais longos.
Assim, optou-se por uma análise qualitativa, através de escores, assim
como BECK et al.9 A análise era feita por dois examinadores calibrados, o que
é extremamente importante para a confiabilidade dos resultados. Cada um dos
examinadores também efetuava duas análises, distantes uma da outra por um
período de uma semana, assim como no estudo de CAPELOZZA19. Tudo isto
para uma maior credibilidade dos resultados. Segundo TAVANO* não haveria
necessidade de mais de dois examinadores, se estes estivessem bem
calibrados e que seria melhor dois examinadores calibrados do que três ou
mais que apresentassem resultados muito diferentes.

*

Prof. Dr. Orivaldo Tavano- Comunicação pessoal
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6.2 Discussão dos resultados
6.2.1 Análise microscópica
No período de 30 dias de reparo, parte da matriz implantada já tinha sido
reabsorvida e a formação óssea pôde ser observada na grande quantidade de
osso primário trabeculado na região da cortical e logo abaixo desta. Somente
em alguns casos foi observado tecido ósseo neoformado em contato com
fragmentos da matriz. Assim, é difícil avaliar se houve, ou não, osteoindução,
pois na região utilizada já há uma grande quantidade de células viáveis e
também porque não foram avaliados períodos mais curtos. Segundo REDDI;
WIENTROUB; MUTHUKUMAREN92 apud RABIE, LIE KEN JIE85 a indução
óssea pelo osso desmineralizado é caracterizada pela quimiotaxia e mitose de
células mesenquimais no terceiro dia de reparo, diferenciação de células
mesenquimais em condroblastos no quinto dia, presença de numerosos
condrócitos após 7-8 dias, invasão de capilares, hipertofia dos condrócitos e
condrólise após 9-11 dias e formação de tecido ósseo após 12-16 dias.
KÜBLER et al.57 verificaram condrogênese quando da implantação de
osso desmineralizado em músculos de ratos por um período de seis semanas.
Em cultura de células o osso desmineralizado promoveu formação de
cartilagem em 68% dos espécimes, assim, classificaram este material como
osteoindutor. Entretanto BECKER et al.

10

questionaram o poder de

osteoindução do osso desmineralizado, pois quando o implantaram em
camundongos desprovidos de timo obtiveram indução de formação óssea
insignificante clinicamente, sendo que uma verdadeira osteoindução foi
conseguida apenas com a adição de hBMP-NCP ao mesmo. GROENEVELD et
al.42 também questionaram a osteoindução com o uso da DBM. Em biópsias
após seis meses de implantação do material para elevação do seio maxilar em
humanos verificaram aumento de tecido mineralizado na maxila, através da
remineralização da DBM e formação óssea por osteocondução.
Assim, verificamos que os resultados são conflitantes quanto a
osteoindução, isto provavelmente ocorre pois também depende da origem do
material e de seu processamento. SCHWARTZ et al.

101

testaram o osso

desmineralizado de diversos bancos de ossos e de vários lotes diferentes e
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verificaram diferenças no tempo necessário para a formação óssea, após
implantação no subcutâneo de ratos, sendo que um material não induziu
formação óssea nenhuma. Assim, os autores alertaram para o fato de que a
DBM de diferentes bancos e lotes varia muito, variando também a sua
capacidade de induzir a formação óssea. Já TAKIKAWA et al. 113 sugeriram que
os diferentes métodos de desmineralização representem uma fonte de
variabilidade até maior que a variabilidade devido a doadores diferentes.
Para haver osteoindução, as proteínas presentes na matriz óssea
desmineralizada como, por exemplo, as BMPs e outros fatores, são de extrema
importância. WANG; GLIMCHER124 verificaram que quando a DBM era tratada
com guanidina-HCL, ou seja, desprovida de proteínas, não promovia formação
óssea em defeitos ósseos nas calvárias de ratos.
A presença do estádio intermediário de cartilagem, para alguns autores,
está na dependência da origem endocondral ou intramembranosa da DBM. Em
defeitos nos ossos parietais de coelhos, RABIE; DAN; SAMAN86 verificaram
que com a presença do osso endocondral, seja ele autógeno ou na forma de
matriz desmineralizada, o reparo segue a seqüência de formação óssea
endocondral,

enquanto

que

o

uso

de

osso

somente

de

origem

intramembranosa o reparo não apresenta o estádio intermediário de cartilagem.
Em outro estudo, RABIE; WONG; HÄGG87 verificaram que o osso endocondral
associado à DBM de origem endodondral produzia menor formação óssea em
defeitos em crânios de coelhos do que o osso endocondral associado à DBM
de origem intramembranosa; assim, concluíram que a DBM de origem
intramembranosa apresenta elevado poder de osteoindução.
Entretanto ISAKSSON et al.50, usando DBM de ambas origens
endocondral e intramembranosa, não verificaram diferenças no reparo de
defeitos ósseos nas calvárias de ratos e coelhos, assim concluíram que a
neoformação ocorreu basicamente pela osteocondução.
É importante salientar que WANG; GLIMCHER123 mostraram que o
processo de formação óssea induzida por DBM autógena e xenógena em
defeitos ósseos no crânio é diferente daquele que ocorre no subcutâneo. No
subcutâneo, a DBM induziu células formadoras de cartilagem a sintetizar matriz
nos primeiros dias, a qual foi posteriormente substituída por tecido ósseo,
seguindo a seqüência clássica de ossificação endocondral. Já nos defeitos
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ósseos as primeiras células que apareceram foram osteoblastos que se
diferenciaram a partir de células tronco, os quais produziram matriz óssea que
foi

mineralizada

posteriormente.

Poucas

células

cartilaginosas

foram

detectadas nos defeitos ósseos.
No presente estudo, mesmo usando osso desmineralizado de origem
endocondral colocado em defeitos em osso também de origem endocondral
(fêmur), não foi observada a presença de tecido cartilaginoso no interior do
defeito, entretanto isto pode ser devido ao fato de já no período mais curto (30
dias) uma possível cartilagem formada já ter sido substituída por tecido ósseo.
A presença de tecido cartilaginoso também está na dependência de condições
locais, tais como teor de O2. CHAKKALAKAL et al.23 relacionaram o pH com a
formação óssea. Nos períodos iniciais o pH era mais baixo, aumentando numa
fase de rápida deposição mineral, seguida pelo aumento do conteúdo de cálcio;
assim, acredita-se que o pH do fluido tissular na área do reparo também
apresente uma função reguladora na neoformação e mineralização óssea.
A presença de cartilagem só foi detectada nos calos presentes no
período de 30 dias, embora em alguns casos esta já tivesse sido substituída
por tecido ósseo. A presença de cartilagem nesta localidade não pode ser
atribuída ao material e sim ao estímulo do periósteo. Pelo trauma o periósteo
induz a formação do calo, que inicialmente é cartilaginoso e depois a
cartilagem é substituída por tecido ósseo tornando-se um calo ósseo. Assim,
mesmo no grupo controle houve a formação de calo, entretanto em menor
número que nos grupos experimentais. Dessa maneira, talvez os fatores de
crescimento, presentes na matriz óssea desmineralizada, induzam a formação
de calo. BECK et al.9 também verificaram, em defeitos segmentares de rádio
de coelhos, que quando era adicionado TGF-β1 havia maior formação de calo.
Nesta pesquisa, foram usadas matrizes ósseas, ambas de origem
endocondral, xenogênicas (obtidas de bovinos), só que uma obtida de osso
cortical e a outra de osso medular e também a cortical sendo em microgrânulos
e a medular sendo na forma de blocos. Estas diferenças na apresentação
podem acarretar diferentes características de reparo. Observou-se uma ligeira
maior quantidade de tecido ósseo trabeculado neoformado após 30 dias no
grupo da matriz óssea cortical em microgrânulos. O osso cortical pode
apresentar uma maior quantidade de fatores de crescimento e BMPs que o
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osso medular e talvez por isso houve esta sutil diferença. Outro fator pode ser
o fato de que um certo volume de matriz em microgrânulos geralmente
apresenta maior peso que o mesmo volume de matriz em bloco.
Com relação à forma, em blocos ou em microgrânulos, verificou-se uma
maior facilidade de colocação da matriz em bloco nos defeitos do que em
microgrânulos, onde alguns grânulos muitas vezes saíam da loja óssea e era
necessário um minucioso controle para que fossem removidos. Também se
pensava que a matriz em bloco melhor estabilizasse o tecido conjuntivo e
favorecesse a condução de vasos sanguíneos e células, pela sua natural
porosidade.

Entretanto

igualmente

nos

dois

grupos

experimentais,

principalmente após 30 dias, não foi observada invaginação do tecido
conjuntivo para o interior da cavidade óssea e não houve maior formação
óssea com o uso da matriz em bloco. Vale a pena ressaltar que no grupo
controle houve extensa invaginação do tecido conjuntivo para o interior do
defeito no período de 30 dias. Assim sendo, uma grande vantagem do uso
destes materiais é a manutenção da arquitetura externa do osso, sem
invaginação do tecido conjuntivo nos períodos iniciais. Outros estudos
encontraram grandes diferenças entre diferentes formas de DBM, CHESMEL et
al.24 avaliando vários tipos de DBM em calvárias de ratos obtiveram piores
resultados quanto à formação óssea com uma DBM em forma de gel.
No período de 30 dias após a cirurgia, foi verificada a presença de
partículas

da

matriz

em

microgrânulos

em

reabsorção

por

células

mononucleadas. KÜBLER et al.57 comparando a matriz óssea desmineralizada
com o osso somente liofilizado, verificaram também uma maior reação
inflamatória em subcutâneo de ratos com o uso da matriz desmineralizada,
sendo que o osso somente liofilizado não induziu nenhuma formação óssea.
No presente estudo, foi observada a presença de eosinófilos circundando as
partículas em dois espécimes, caracterizando uma reação alérgica. Talvez este
fato deve-se a características relacionadas com o organismo destes animais.
Salienta-se aqui que, no período pós-operatório imediato, ambos automutilaram
a pata em que havia sido colocada a matriz em microgrânulos, muito
provavelmente pelo prurido causado pela reação alérgica. Também foi
levantada a hipótese de que a automutilação do membro era devida a alguma
parestesia transitória pós-cirúrgica. Já no grupo da matriz em bloco somente
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em um caso observou-se um pequeno fragmento do material associado a um
filete de osso neoformado. Talvez esta diferença se deva ao fato de que como
o osso medular pode apresentar menor quantidade de fatores de crescimento e
morfogens, a matriz obtida deste é composta praticamente por colágeno tipo I,
o qual apresenta uma similaridade muito grande mesmo entre diferentes
espécies, não induzindo o recrutamento de células inflamatórias e sendo
reabsorvida por células mononucleares semelhantes a fibroblastos. LANDI et
al.61 mostraram infiltrado inflamatório intenso até com o uso de uma
hidroxiapatita natural obtida de osso bovino. Também CARNEIRO20 verificou
presença de infiltrado inflamatório crônico ao redor de partículas de matriz
óssea bovina de origem medular, com a presença de células gigantes, as quais
não foram encontradas, neste estudo, associadas aos grânulos.
Na presente pesquisa, a matriz óssea em microgrânulos era composta
por grânulos de 0,25 a 1mm. A matriz em microgrânulos foi escolhida para ser
comparada com a matriz em bloco porque geralmente os microgrânulos
propiciam melhores resultados que os macrogrânulos. SHAPOFF et al.103
obtiveram maior neoformação óssea em fêmures de macacos com o uso de
micropartículas, sendo que estas também eram mais facilmente reabsorvidas
que as macropartículas. Entretanto FUCINI et al.39 não observaram diferenças
entre micro e macropartículas, quando usadas em defeitos periodontais
humanos. Também CARNEIRO20 não verificou diferença no reparo ósseo
quando do uso de matriz óssea bovina medular desmineralizada com duas
diferentes granulações (micro e macrogranular).
Após 90 dias não foram observados resquícios do material em ambos os
grupos experimentais, assim estes são completamente reabsovíveis. Ambos os
materiais usados neste estudo eram matrizes ósseas desmineralizadas (onde
são mantidas as proteínas e removida a porção mineral), do contrário, o osso
inorgânico (onde são removidas as proteínas, ou seja, desproteinizado e
mantida a porção mineral) geralmente não é reabsorvido mesmo após longos
períodos. Segundo ARTZI; NEMCOVSKY4 e ARTZI; TAL; DAYAN5 o osso
inorgânico não pode ser considerado um material reabsorvível, já que
observaram partículas parcialmente degradadas mesmo após um período de
nove meses. Acreditam que seja um agente preenchedor biocompatível com
capacidade de degradação. BECKER et al.11 também observaram resquícios
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do osso inorgânico mesmo após seis meses. O questionamento relativo à
classificação do osso inorgânico como material reabsorvível também foi feito
por YOUNG; SANDSTEDT; SKOLUND130.
Nos períodos de 90 e 180 dias, o reparo foi bem semelhante em todos
os grupos, assim o uso destes materiais tem sua importância no período inicial,
evitando a invaginação do tecido conjuntivo, a qual foi grandemente observada
no grupo controle. Mesmo após 180 dias, alguns defeitos não estavam
totalmente preenchidos por tecido ósseo. Nos grupos experimentais, houve
ausência de fechamento completo em um espécime de cada grupo. Como o
animal recebia matriz em microgrânulos em uma pata e em bloco em outra, o
animal era o mesmo; deste modo pode ser que este apresentava algum
problema orgânico, pois o reparo destoava muito dos outros animais que
receberam os materiais. No grupo controle, dois espécimes apresentavam
ainda abertura após 180 dias, assim, mesmo acreditando-se ser considerado
um defeito não perene pelo tamanho e porque não envolvia duas corticais não
houve reparação espontânea em alguns casos.
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6.2.2 Análise radiográfica
Houve

uma

concordância

substancial

tanto

intra

como

interexaminadores em todas as avaliações, ou seja, imagem digital positiva,
negativa e radiografia convencional. Esta concordância foi calculada com o
objetivo de verificar se realmente os examinadores estavam calibrados, se os
escores por eles atribuídos não se apresentavam muito destoantes. Em todas
as avaliações, pela imagem digital positiva, negativa e pela radiografia digital
os valores de Kappa para a concordância intra e interexaminadores foram
todos acima de 0.61, o que indica uma concordância substancial. Entretanto
NICOPOLOU-KARAYIANNI et al.80, estudando a avaliação de lesões
periapicais, encontraram uma significante maior concordância intra e
interexaminadores na avaliação das imagens digitais pela subtração do que na
avaliação pelas radiografias convencionais. WALLACE et al.122, também
estudando a avaliação de lesões periapicais, verificaram uma concordância
intra-examinadores apenas moderada (Kappa= 0.50) e salientaram a
importância de uma certa experiência do examinador. Avaliando lesões
periapicais, CAPELOZZA19 verificou, em oito examinadores, uma concordância
média moderada ou substancial intra-examinador, no entanto quanto à
concordância interexaminadores os valores médios foram regulares. Também
TIRREL et al.116 obtiveram concordância intra-examinadores moderada e
interexaminadores apenas regular, só que na avaliação de lesões criadas com
ácido.
Para comparar os diferentes métodos de avaliação também foi calculada
a concordância. Os resultados referentes às imagens digitais positivas e
negativas apresentaram em geral concordância substancial. Já quando
comparadas as imagens digitais com as radiografias convencionais obteve-se
em geral uma concordância moderada, entretanto pelo teste de Friedman não
houve diferença estatisticamente significante entre estes diferentes métodos de
avaliação.
KULLENDORFF;

NILSON;

ROHLIN59

também

não

verificaram

diferenças entre imagens digitais e radiografias convencionais na detecção de
lesões periapicais. Para HOLTZMANN et al.

48

, o sistema Digora e as
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radiografias convencionais foram equivalentes na detecção de lesões
periapicais. Já LOUSTARINEN et al.67 concluíram que as imagens pelo sistema
Digora propiciavam até maior nitidez que as radiografias, na detecção de
lesões periapicais. Para FRIEDLANDER; LOVE; CHANDLER37 o poder de
detecção de lesões periapicais foi menor nas imagens digitais.
BARBAT; MESSER6 comparando imagens obtidas com o sistema
Digora e radiografias convencionais na detecção de lesões periapicais
artificiais, verificaram que o uso das imagens digitais e principalmente destas
nos modos colorido e negativo não facilitou a detecção das lesões periapicais e
que estas eram mais facilmente detectáveis quando havia a remoção da
cortical óssea. KULLENDORFF; PETERSON; ROHLIN60 também concluíram
que as radiografias convencionais obtiveram melhor performance na detecção
de lesões periapicais que as imagens digitais e que alterações no brilho e
contraste

não

KULLENDORFF;

melhoraram
NILSON58,

as
em

avaliações
outro

dos

estudo,

examinadores.

verificaram

quanto

Já
ao

processamento das imagens digitais, que uma simples alteração no brilho e
contraste é mais efetiva na detecção de lesões apicais do que procedimentos
mais complicados de alteração de imagem.
No presente estudo, também foi verificado que imagens no modo 3D ou
relevo ficavam praticamente impossíveis de serem avaliadas, por isso este tipo
de imagem não foi incluído. Também no trabalho de CAPELOZZA19, onde
vários examinadores avaliavam lesões periapicais, tanto em radiografias
convencionais, como em radiografias escaneadas e alteradas pelo programa
Adobe Photoshop 5.0, a maioria dos examinadores (80%) considerou que o
relevo piorou a imagem. Assim, parece que este recurso de manipulação da
imagem traz pouco ou nenhum benefício.
Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos matriz
óssea em bloco, em microgrânulos e controle em todos os períodos avaliados.
PAPAY

et

al.82

encontraram

diferenças

entre

osso

desmineralizado,

hidroxiapatita, Gel foam e cera óssea quando colocados em crânios de
humanos e avaliados após 2 a 6 meses pela densidade radiográfica.
CHESMEL et al.24 também encontraram diferenças entre diferentes formas de
osso desmineralizado implantados em calvárias de ratos através da análise da
densidade radiográfica.
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Entre os períodos, em geral, pode-se dizer que houve maior diferença
entre 30 e 90 dias, sendo que o período de 180 dias apresentou-se semelhante
ao de 90 dias. A média e mediana do período de 180 dias foi menor que do
período de 90 dias, entretanto isto provavelmente deve-se ao fato de serem
diferentes amostras. Quando o animal do período de 180 dias que teve escore
1, talvez por algum problema orgânico, era incluído na amostra, detectava-se
diferença entre 90 e 180 dias.
Confrontando os resultados das análises histológica e radiográfica,
verifica-se que apesar de radiograficamente não existirem diferenças
siginificativas entre os grupos no período de 30 dias, histologicamente
verificou-se extensa invaginação de tecido conjuntivo no grupo controle.
De uma maneira geral os escores atribuídos na análise radiográfica
aproximavam-se das características microscópicas; entretanto três espécimes
que apresentavam abertura tiveram os valores 4, 4 e 3,5 como mediana dos
escores. Isto alerta para o fato de que muitas vezes uma lesão óssea não é
visualizada na radiografia. Já nos anos 50 e 60 GOLDMAN41 , BENDER;
SELTZER12, WENGRAF126 e PAULS; TROIT83 verificaram dificuldades de
visualizar certas lesões ósseas nas radiografias, principalmente aquelas onde
não havia envolvimento da cortical. Também BARBAT, MESSER6 observaram
que quanto maior a quantidade de osso perdido maior a capacidade de
detecção da lesão.
SULLIVAN,

FIORE,

KOEBER107

estudando

imagens

digitais

e

radiografias convencionais de lesões periapicais, verificaram que a análise da
radiografia convencional tende a ser mais acurada quando não há lesão e a
análise das imagens digitais tende a ser mais acurada quando se tem uma
lesão bem pequena.
Este fato, em geral, não foi observado no presente estudo, já que não
houve diferença estatisticamente significativa entre os métodos. Entretanto se
as medianas relativas à análise pelo Digora fossem separadas das medianas
relativas à análise das radiografias convencionais se poderia observar que nos
espécimes totalmente fechados após seis meses, somente três deles teriam
mediana maior na análise radiográfica do que na análise das imagens digitais,
entretanto, em um caso havia uma inversão, ou seja, teria mediana menor na
análise radiográfica. Dessa forma, não se poderia afirmar que a análise
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radiográfica é mais acurada quando não há lesão. Entre os espécimes dos
períodos de 90 e 180 dias que ainda apresentavam abertura e que tiveram
mediana de escores alta, um deles teria menor mediana se fossem utilizados
apenas os valores referentes à análise das imagens digitais; entretanto um
outro teria mediana menor se fossem utilizados apenas os valores referentes à
análise das radiografias convencionais. Assim também não se pode afirmar
que a análise das imagens digitais é mais acurada em casos de pequenas
lesões ósseas.
No presente estudo também tem que se considerar que, mesmo após
seis meses, os espécimes que tinham o defeito completamente fechado
apresentavam, histologicamente, uma cortical mais fina, sendo que os
espécimes que tiveram as menores médias de espessura tiveram, em geral,
mediana de escore 2 na análise radiográfica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerações finais 124

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de nos períodos mais longos não haver muitas diferenças nas
características microscópicas dos três grupos e de não haver diferença
estatisticamente significante entre os grupos na análise radiográfica, em todos
os períodos avaliados, o preenchimento do defeito com matriz óssea bovina
medular em bloco e matriz óssea bovina cortical em microgrânulos evitou a
invaginação do tecido conjuntivo para o interior do defeito no período de 30
dias, invaginação esta que ocorreu no grupo controle. Assim, parece que, o
preenchimento do defeito com matriz óssea bovina assume um importante
papel nos períodos iniciais do reparo, mantendo a arquitetura externa ao evitar
a invaginação de tecido conjuntivo.
Esta diferenciação entre os grupos experimentais e controle no período
de 30 dias, visualizada na análise microscópica; não foi determinada pela
análise radiográfica, onde não houve diferença estatisticamente significante
entre os grupos no período de 30 dias. Dessa forma torna-se importante
salientar também aqui, assim como em muitos outros estudos, que o exame
radiográfico é um auxiliar no diagnóstico e não permite uma precisão exata dos
acontecimentos microscópicos.
Com relação às imagens digitais e à radiografia convencional houve uma
similaridade entre os escores atribuídos mediante estes dois tipos de análise,
inclusive estes escores foram conjugados para a avaliação entre grupos. Dessa
forma não existe uma diferença nítida entre a avaliação pelas imagens digitais
e a avaliação pelas radiografias convencionais. Entretanto, é claro que o uso
de imagens digitais diretas tem várias vantagens, desde a eliminação do
processamento do filme radiográfico e da diminuição de radiação necessária
até a possibilidade de armazenamento em disquetes ou CDs e processamento
da imagem. Este processamento permite, além da imagem com contraste
invertido, que foi utilizada neste estudo, a possibilidade de colorização,
medição da densidade, comprimento e áreas, entre outros.
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Ambos os materiais testados, matriz óssea bovina medular em bloco e
cortical em microgrânulos, evitaram a invaginação do tecido conjuntivo nos
períodos iniciais do reparo, não apresentando muitas diferenças entre si.
Entretanto, verificou-se maior facilidade de introduzir a matriz em bloco nos
defeitos do que a em microgrânulos.
No que se refere à cirurgia parendodôntica, pode-se supor que, assim
como em defeitos em fêmures de coelhos, o uso de enxertos de matriz óssea
bovina atuou nos primeiros estádios do reparo, mantendo a arquitetura externa,
também, quando empregado após a remoção de lesões periapicais, este
poderá atuar de forma positiva, evitando a invaginação do tecido conjuntivo
para o interior da cavidade óssea, que poderá resultar na manutenção de um
tecido fibroso cicatricial. No entanto, há necessidade de mais trabalhos,
avaliando o efeito real de um enxerto de matriz óssea nas cirurgias
parendodônticas.
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7 CONCLUSÕES
De acordo com os resultados obtidos neste estudo, pode-se concluir
que:
Î Aos 30 dias os biomateriais impediram a invaginação de tecido
conjuntivo superficial para o interior do defeito, podendo ter favorecido a
formação intensa de tecido ósseo primário trabecular.
Î Nos períodos de 90 e 180 dias não foram observadas grandes
diferenças entre os grupos. Nos defeitos totalmente fechados dos três grupos,
a remodelação óssea levou à formação de uma cortical significantemente mais
fina que a original perdida, sugerindo que outros fatores locais são importantes
para a remodelação final do tecido neoformado.
Î Na análise radiográfica, em todos os períodos avaliados, ou seja,
após 30, 90 e 180 dias, não houve diferença estatisticamente significante entre
os grupos (p>0,05).
Î Não houve diferença estatisticamente significante entre as análises
pela imagem digital convencional ou positiva, pela imagem digital negativa e
pela radiografia convencional. Entretanto houve melhor concordância de
escores quando comparados os dois tipos de imagem digital entre si do que
quando

as
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radiografias
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ANEXO1- Análise radiográfica- escores atribuídos nos diferentes grupos no período de 30 dias

examinador 1/ avaliação1 examinador1/avaliação2 examinador2/avaliação1 examinador2/avaliação2 mediana
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ANEXO 2-Análise radiográfica- escores atribuídos nos diferentes grupos no período de 90 dias
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ANEXO 3- Análise radiográfica- escores atribuídos nos diferentes grupos no período de 180 dias

examinador 1/ avaliação1 examinador1/avaliação2 examinador2/avaliação1 examinador2/avaliação2 mediana
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ABSTRACT
HISTOLOGICAL AND RADIOGRAPHICAL ANALYSIS OF THE REPAIR OF
RABBIT FEMUR DEFECTS FILLED WITH BOVINE BONE ORGANIC
CANCELLOUS MATRIX IN BLOCKS OR CORTICAL MATRIX IN MICRO
GRANULES
The aim of this work was to verify the osseous repair in non through-andthrough defects treated with blocks of lyophilized bovine bone organic matrix of
cancellous origin or micro granules (0.25-1.0 mm) of lyophilized bovine bone
organic matrix of cortical origin (both materials Gen-Ox®- Baumer SA- Brazil).
An osseous defect, 6mm in diameter by 8mm in depth, was created in both
distal femoral epiphyses of male New Zealand White rabbits using a trephine
bur. Fifteen defects were grafted with cancellous blocks (experimental group I),
fifteen with cortical micro granules (experimental group II) and fifteen were filled
with blood clot (control). The rabbits of each group were sacrificed 30, 90 and
180 days after surgeries. Thereafter, the epiphyses were collected and fixed.
Radiographs were taken using the Digora digital radiographic system and
conventional periapical films. The radiographic digital images (positive and
negative) and the conventional radiographs were evaluated using scores by two
examiners. After this, the epiphyses were demineralized with EDTA and
embedded in paraffin. Semi-serial 6-µm thick sections were obtained, stained
with hematoxylin and eosin and Masson Trichromic and examined under a light
microscope. After 30 days the experimental group II presented some particles
of bone matrix in resorption by mononuclear cells and a larger amount of
primary woven bone than did the other groups. Both experimental groups
showed total or partial closure by woven bone while the control group exhibited
migration of the connective tissue into the defect area. After 90 days the
experimental and control groups showed intense remodelation of neoformed
woven bone that was replaced by lamellar bone. Generally, after 180 days both
experimental and control groups exhibited a similar pattern of repair. In the
radiographic analysis, neither intra-examiners significant differences nor interexaminers significant differences were observed. Also no significant differences
among the groups in all evaluated periods were observed (p>0.05). The
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osseous repair evaluated by digital and conventional radiographs was similar in
both experimental groups and control groups in the periods of 30, 90 and 180
days post-surgery. Although the bone formation appeared similar in the
experimental and control groups after 180 days by the histological analysis and
in all periods by radiographic analysis, the use of lyophilized bovine bone
organic matrix in blocks or micro granules avoided the migration of connective
tissue into the defect area in the initial phases of the repair.
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