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RESUMO

Para se avaliar a citoxicidade de materiais endodônticos, uma das 

metodologias utilizadas é a implantação de amostras dos materiais no tecido 

conjuntivo de pequenos animais, e para essa implantação são utilizados 

acondicionadores. O propósito deste estudo foi comparar as reações teciduais de 

alguns acondicionadores utilizados neste tipo de pesquisa, propondo desta maneira 

uma melhor metodologia para ser utilizada em trabalhos futuros. Foram implantados 

no tecido subcutâneo de 54 ratos, tubos de polietileno, bastões de dentina e 

cápsulas de colágeno, formando 3 grupos que permaneceram com os implantes 

pelos períodos de 15, 30 e 60 dias. Os espécimes dos grupos I e II foram analisados 

pela microscopia óptica de modo descritivo e morfométrico, considerando 5 critérios 

morfológicos: fibras colágenas, fibroblastos, vasos sanguíneos, células inflamatórias 

e outros componentes. O grupo III foi submetido, apenas, à análise descritiva. Os 

valores médios encontrados nos grupos I e II foram submetidos ao Teste “t” de 

Student para comparação entre os grupos nos períodos experimentais. O Teste 

ANOVA foi aplicado para comparar os períodos, nos grupos experimentais, e os 

valores significantes foram submetidos ao teste de Tukey. Os resultados obtidos 

revelaram que os tubos de polietileno e bastões de dentina induziram reações 

teciduais semelhantes, demonstrando, aos 60 dias, um comportamento de reparo. 

As cápsulas de colágeno foram reabsorvidas e houve recomposição morfológica do 

tecido subcutâneo. 

Palavras chave: Biocompatibilidade. Endodontia. Raízes dentais. Tecido conjuntivo. 
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ABSTRACT

Comparative analysis of the tissue response to the implantation of 

polyethylene tubes, dentin tubes and collagen capsules. A microscopic study 

in subcutaneous tissue of rats. Evaluation of a methodology model

With the purpose of evaluating the citotoxicity of some endodontic materials, 

their implantation in subcutaneous tissue of small animals is performed, with the aid 

of containers, which are used to carry the testing materials. The aim of this study was 

to compare the subcutaneous tissue response related to the implantation of 

polyethylene tubes, dentin tubes and collagen capsules usually used as carrier 

materials in this kind of methodology. 54 rats were divided in 3 groups: polyethylene 

tubes (Group I), dentin tubes (Group II) and collagen capsules (Group III). After 15, 

30 and 60 days of implantation, the animals were killed and the specimens of group I 

and II were prepared for descriptive and morphometric analysis considering: collagen 

fibers, fibroblasts, vessels, inflammatory cells and other components. The group III 

(collagen capsules) was only evaluated through descriptive analyses.  The average 

values of group I and II were submitted to “T” student test for comparison between 

the groups in the experimental periods. ANOVA-Tukey test was used to show a 

difference in the tissue response in the different periods to each material. The results 

showed similar tissue reaction between polyethylene and dentin tubes, showing 

organization of the tissue at 60 days. The collagen capsules were resorbed showing 

morphological recomposition of the subcutaneous tissue.

Key words: Biocompatibility. Connective tissue. Dental roots. Endodontics. 
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Melina Vieira Bortolo

1 INTRODUÇÃO

Durante o tratamento endodôntico, é imprescindível o cuidado com os tecidos 

apicais e periapicais. Tais tecidos podem apresentar-se íntegros, comprometidos por

processo patológico ou agredidos durante o tratamento, em decorrência da 

sobreinstrumentação ou do extravasamento de soluções irrigadoras, medicamentos

e materiais obturadores. O extravasamento de substâncias, durante as fases do 

tratamento endodôntico, caracteriza a presença de um corpo estranho no interstício 

dos tecidos apicais ou periapicais, cuja magnitude da reação depende da 

biocompatibilidade ou não das mesmas (TORNECK, 1966; 1967).

A aceitação para uso clínico de um determinado produto deve estar 

fundamentada em experimentos “in vitro” e “ in vivo” que demonstrem propriedades 

físicas, químicas e biológicas adequadas para a aplicação em ser humano. Para o 

estudo de propriedades biológicas, diversas metodologias têm sido desenvolvidas 

de modo a elucidar com maior clareza a biocompatibilidade de diversos materiais de 

uso endodôntico. A implantação de amostras de materiais no tecido conjuntivo de 

pequenos animais é considerada uma das metodologias adequadas para avaliação 

da biocompatibilidade (OLSSON; SLIWKOWSKI; LANGELAND, 1981). Apesar de

que as reações observadas, nesse tipo de teste, não podem ser consideradas 

réplicas daquelas encontradas nos tecidos pulpar, apical e periapical, as normas 

divulgadas pela ADA (1972; 1982) e FDI (STANFORD, 1980; STANLEY, 1992; ISO, 

1997) consideram o referido teste como válido nas etapas preliminares da pesquisa 

da histocompatibilidade de diversos materiais endodônticos.

Os materiais a serem testados são acondicionados em tubos e desta maneira 

são implantados no tecido conjuntivo de pequenos animais.  Essa metodologia 
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simula uma condição clínica de extravasamento de substância de uso endodôntico. 

Em geral, os implantes dos materiais endodônticos, em tecido conjuntivo, são 

realizados em tubos de polietileno (MAGRO, et al., 1987; GORDUYSUS; ETIKAN; 

GOKOZ, 1998; YALTIRIK, et al., 2004; CINTRA, et al., 2006; MORAIS, et al., 2006; 

SUMER, et al., 2006; MORI, et al., 2009). São utilizados também tubos de teflon 

(OLSSON; SLIWKOWSKI; LANGELAND, 1981; ECONOMIDES, et al., 1995; 

KOLOKOURIS, et al., 1996; 1998), de silicone rígido (ZMENER; GUGLIELMOTTI; 

CABRINI, 1990), tubos de dentina (SOUZA, et al., 1977; ZANONI, et al., 1988; 

HOLLAND, et al., 1999; 2001; 2002a; 2002b), e recentemente, tem sido utilizada 

cápsulas de colágeno para determinados materiais (OLIVEIRA, et al., 1999; SICCA, 

et al., 2000; ZAMBUZZI, et al., 2005; 2006; GARCIA, 2008).

Torneck (1966) foi o primeiro a introduzir os tubos de polietileno em pesquisas 

de implantação subcutânea para simular canais radiculares. Avaliou a reação do 

tecido subcutâneo de ratos, relacionando o diâmetro e o comprimento dos tubos

implantados, comparando assim, se os espaços não obturados em canais 

radiculares influenciariam no reparo do tecido conjuntivo. Os resultados mostraram a 

formação de uma cápsula fibrosa, que envolvia os implantes, ausência de reação 

inflamatória, indicando a aceitabilidade do material e um crescimento de tecido 

conjuntivo para o interior dos tubos de maior diâmetro e menor comprimento. Os 

resultados demonstram que o diâmetro e o comprimento dos tubos parecem 

influenciar no reparo, ou seja, havendo espaço suficiente, o tecido de granulação 

invagina-se, preenchendo os segmentos vazios. Em Endodontia a situação seria 

semelhante: segmentos de canais radiculares não obturados, porém limpos e com 

diâmetro adequado, seriam preenchidos por tecido de granulação, oriundos do 

periápice, e reparados.
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Makkes et al. (1977), avaliaram a reação do tecido conjuntivo de ratos frente 

ao tubo de polietileno e, também o deslocamento desses tubos. Os autores 

concluíram que o modelo experimental é facilmente manejável, e observaram após 3 

semanas de implantação, não havia nenhum sinal adicional de inflamação. Também 

demonstraram que o material é quimicamente estável no organismo do animal 

utilizado e que não é influenciado por medicamentos ou outras substâncias que

possam estar em seu interior. Os tubos apresentaram o menor deslocamento 

quando implantados posteriormente às patas dianteiras, aproximadamente 2 cm 

lateral da coluna vertebral. Na maioria dos casos, o deslocamento dos tubos ficou

limitado à primeira semana de implantação.

Entretanto, mesmo sendo o tubo de polietileno o material de escolha para 

esta metodologia, Horsted, Fejerskov e Johannesen (1980) acreditam que este pode 

apresentar limitações ao simular a anatomia de raízes humanas, sendo as 

propriedades adesivas do material teste com as paredes do tubo de polietileno 

diferentes do que ocorre no canal radicular. Para buscar maior proximidade com a 

prática clínica, utilizaram raiz dental humana como acondicionador para implantação

de materiais em tecido subcutâneo de ratos e verificaram que raízes dentais 

humanas autoclavadas são aceitáveis pelo tecido subcutâneo dos ratos, fornecendo,

desta maneira, outro modelo para testes de materiais endodônticos.

A proposta de se utilizar raiz dental como tubo para implantação subcutânea, 

levou Zanoni et al. (1988) a compará-la com tubo de polietileno. Os tubos de dentina 

e de polietileno foram obturados parcialmente com cones de gutapercha e cimento 

Endomethasone, deixando espaços vazios de extensões variados, em uma das 

extremidades. Comparativamente, os tubos de dentina com menor espaço vazio 

apresentaram melhor evolução por colagenização, enquanto que no grupo com os 
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maiores espaços, quer em tubos de dentina como nos de polietileno, houve 

persistência da reação inflamatória. 

Há autores (HOLLAND, et al., 1999; 2001; 2002a; 2002b; GOMES, et al., 

2008) que preferem os tubos de dentina preparados a partir de raízes de dentes 

humanos aos tubos de polietileno e de teflon, para testes de materiais em tecido 

subcutâneo de ratos. Justificam tal opção, fundamentada na possibilidade de 

observar a ação dos materiais testados nas paredes dentinárias.

Atualmente têm sido utilizado também como acondicionador de materiais a 

ser implantado em tecido subcutâneo de pequenos animais, as cápsulas de 

colágeno. Seu uso é restrito, pelo fato de serem rapidamente dissolvidas e

reabsorvidas.

Oliveira et al. (1999), Sicca et al. (2000) e Zambuzzi et al. (2005; 2006)

fizeram uso de cápsulas de colágeno como acondicionadores de partículas de osso 

bovino em tecido subcutâneo de ratos. Observaram, aos 30 dias, reabsorção da 

cápsula e discreto infiltrado inflamatório com alguns focos de macrófagos com 

vacúolos citoplasmáticos, contendo vestígios da referida cápsula implantada, e aos 

60 dias notaram ainda, persistência de reação inflamatória crônica. Posteriormente, 

Garcia (2008) também fez uso de cápsulas de colágeno, em tecido subcutâneo de 

ratos, entretanto, aos 30 dias, a microscopia dos espécimes revelou reabsorção 

completa da cápsula implantada e tecido subcutâneo normal.

Diante do exposto e devido ao fato de ainda não haver na literatura trabalhos 

comparando esses acondicionadores, nos parece oportuno realizar um experimento 

para comparar as propriedades biológicas dos tubos de polietileno, da dentina 

bovina e das cápsulas de colágeno, propondo desta maneira uma melhor 

metodologia para ser utilizada em trabalhos futuros.



2 Revisão da Literatura





Revisão da Literatura                                                                           67

Melina Vieira Bortolo

2 REVISÃO DA LITERATURA

A revisão da literatura é apresentada de forma cronológica, onde se procurou 

abordar os estudos mais relevantes para o desenvolvimento deste trabalho. Foram 

revisados os trabalhos pertinentes ao tubo de polietileno, tubo de dentina e cápsula 

de colágeno.

2.1-TUBO DE POLIETILENO

O tubo de polietileno tem sido o acondicionador mais utilizado para se testar 

materiais odontológicos em tecido subcutâneo de pequenos animais. É importante 

salientar que outros tipos de acondicionadores são utilizados para essa metodologia 

como, por exemplo, os tubos de dentina, as cápsulas de colágeno, os tubos de 

silicone rígidos (ZMENER; GUGLIELMOTTI; CABRINI, 1990), e os tubos de teflon 

(OLSSON; SLIWKOWSKI; LANGELAND, 1981; ECONOMIDES, et al., 1995; 

KOLOKOURIS, et al., 1996; 1998), ressaltando que a resposta tecidual dos tubos de 

teflon é similar aos tubos de polietileno (LANGELAND; OLSSON; PASCON, 1981). 

Entretanto, como já citado, a opção mais usual é o tubo de polietileno, havendo 

muitos experimentos com essa metodologia.

O primeiro trabalho referente ao tubo de polietileno data de 1966, quando 

Torneck (1966) introduziu esses tubos em pesquisas de implantação subcutânea.  

Ele fez uso desses materiais para simular canais radiculares. Para isso, avaliou a 

reação do tecido subcutâneo de ratos ao final de 60 dias, frente à implantação de 

tubos de polietileno, relacionando a capacidade de invaginação do tecido neo-
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formado com o diâmetro e o comprimento dos tubos, comparando assim, com os 

espaços não obturados em canais radiculares, que dependendo do diâmetro do 

forame apical e comprimento do canal, o tecido de granulação, oriundo do 

periodonto apical, preencheria aqueles espaços promovendo o reparo. Antes da 

implantação, os tubos foram desinfetados em solução de iodo, por 5 minutos, 

lavados em solução salina, secos com gaze esterilizadas e armazenados em tubos 

também esterilizados até seu uso. Metade dos tubos, implantados, foram mantidos 

com as duas extremidades abertas, e a outra metade com uma de suas 

extremidades selada termicamente, variando-se os comprimentos e diâmetros 

destes. Os comprimentos foram de 4, 6 e 10mm, e os diâmetros internos, para cada 

comprimento, foram de 0,58, 0,86, 1,14 e 1,40mm.  Utilizaram-se ratos albinos, 

machos e fêmeas, pesando entre 140 a 240 g. Os resultados mostraram a formação 

de uma cápsula fibrosa que envolvia os implantes, rica em fibras colágenas, 

ausência de inflamação, indicando a aceitabilidade do material e observando que o

diâmetro e o comprimento dos tubos exercem influência no processo reparo. No 

grupo com as 2 extremidades abertas, observou que  quanto mais comprido e mais 

estreito for o tubo, mais dificilmente ocorre a invaginação do tecido conjuntivo neo-

formado para o seu interior. Nos tubos em que uma das extremidades foi selada, a 

invaginação ocorreu principalmente nos de menores diâmetros, indicando que os 

fatores que influenciam o crescimento do tecido conjuntivo são diferentes em cada 

sistema. O autor concluiu que os resultados obtidos neste estudo indicam que os 

canais radiculares não obturados, porém completamente limpos e adequadamente 

desinfetados, propiciam provavelmente a cura dos tecidos periapicais, 

demonstrando que este tecido tem uma capacidade normal de reparo.
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Um ano depois, Phillips (1967) avaliou a resposta tecidual a tubos de 

polietileno vazios implantados em subcutâneo de ratos. Os tubos tinham 6, 10 e 

15mm de comprimento e seis diâmetros diferentes para cada comprimento (0,59; 

0,77; 1,0; 1,2; 1,4 e 1,7mm). Alguns tubos foram selados em ambas as extremidades 

e serviram como controle. Antes da implantação os tubos foram desinfetados pela 

imersão em cloreto de benzalcônio 1:1000 por 24h. Ratos Wistar com peso de 

aproximadamente 160 a 200g foram utilizados neste estudo. Os resultados, depois 

de 60 dias, mostraram que ao redor dos tubos houve a formação de uma cápsula 

fibrosa, reação inflamatória discreta e nos tubos de menor comprimento e de maior 

diâmetro uma maior invaginação de tecido conjuntivo neo-formado foi observada.

No mesmo ano, Torneck (1967) investigou comparativamente a reação do 

tecido conjuntivo de ratos a tubos de polietileno vazios e esterilizados, preenchidos 

com fragmentos de tecido muscular autoclavados e tubos preenchidos com os 

fragmentos musculares que foram autoclavados, porém contaminados com cocos 

gram-negativos da cavidade bucal de um dos animais. O tecido muscular foi 

removido da pata traseira de um dos ratos. Foram utilizados 6 animais, machos e 

fêmeas, pesando entre 140 a 175 g. Tubos de polietileno de variados comprimentos 

e diâmetros foram implantados no tecido subcutâneo do dorso dos animais. Os 

comprimentos foram de 4, 6 e 10mm, e 4 diâmetros internos para cada comprimento 

foram utilizados: 0,58, 0,86, 1,14 e 1,40mm.  Antes da implantação uma das 

extremidades dos tubos foi termicamente selada e estes foram desinfetados em 

solução de iodo por 5 minutos, depois lavados em solução salina, secos em gazes 

esterelizadas e armazenados em tubos também esterilizados até o uso. Após 60 

dias os animais foram mortos e os implantes e os tecidos adjacentes foram 

removidos e preparados para análise microscópica. As colorações utilizadas foram 
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H.E., Giemsa e Gram. Os resultados indicaram que os grupos com fragmentos de 

músculo, o prognóstico de reparo não foi favorável e entre esses dois grupos o 

menos favorável foi o preenchido com os fragmentos musculares contaminados. Os 

tubos esterilizados e vazios ofereceram melhores condições para o processo de 

reparo.

Em 1969, Langeland et al. (1969), avaliou a reação tecidual da pasta N2 

acondicionada em tubos de polietileno, implantando-os na região subcutânea, 

pélvica e abdominal de ratos. Após os períodos de 14 e 77 dias os animais foram 

mortos e os tecidos preparados para análise microscópica. Os resultados mostraram 

que no período de 14 dias o tecido conjuntivo em contato com a pasta apresentava 

inflamação aguda com intenso infiltrado neutrofílico, macrófagos e células gigantes, 

enquanto que o tecido conjuntivo em contato com o tubo de polietileno mostrou a 

presença de fibrócitos. Aos 77 dias os resultados mostraram inflamação crônica 

caracterizada pela presença de linfócitos e macrófagos em contato com a pasta. Na 

superfície do tubo de polietileno predominaram os fibrocitos. Os autores observaram

que o teste de implantação em tecidos moles de animais tem um valor limitado 

devido à impossibilidade de avaliá-lo na dentina e no osso alveolar. Concluíram,

ainda, que o teste de implantação deve ser apenas de caráter preliminar e de curta 

duração e que outros testes devem ser realizados para melhores avaliações.

Makkes et al. (1977) implantaram em tecido subcutâneo de ratos, tubos de 

polietileno com 15mm de comprimento, diâmetro interno de 3,6mm e externo de 4,6 

mm estando fechado em ambos os lados com cera e recebendo 4 perfurações ao 

centro. Como controle, tubos não perfurados foram implantados. Antes da 

implantação os tubos foram desinfetados por imersão por 24 horas em 10% de 

formalina, lavados por 5 vezes em solução salina esterilizada e secos em roletes de 
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algodão também esterilizados. Foram utilizados 14 ratos, sendo 3 fêmeas com o 

peso de aproximadamente 160g e 11 machos pesando aproximadamente 270g. Os 

animais foram mortos após 2, 3 e 5 semanas e os tubos com o tecido adjacente 

foram removidos e submetidos ao processamento histológico. Foi avaliada a reação 

do tecido conjuntivo ao redor da perfuração dos tubos vazios, a reação do tecido ao 

redor do tubo de polietileno e o deslocamento dos mesmos. Os resultados não 

demonstraram sinal adicional de inflamação, concluindo que o tubo de polietileno é

estável quimicamente no meio tecidual e não sofre influência de medicamentos ou 

outras substâncias que estiverem dentro dele. Foi observado, ainda, que o menor 

deslocamento dos tubos ocorreu quando se implantou os tubos posteriormente às 

patas dianteiras, aproximadamente 2 cm lateral a coluna vertebral. Na maioria dos 

casos, os tubos implantados foram subcutaneamente deslocados, sendo esse 

deslocamento quase totalmente limitado à primeira semana de implantação.

Concluíram que o modelo experimental descrito é facilmente manejável e que o 

polietileno provocou mínima ou nenhuma reação tecidual. Não houve diferença 

reacional entre os tubos íntegros e os perfurados.  

Magro et al. (1987) investigaram histologicamente a reação e o reparo do 

tecido conjuntivo subcutâneo de rato em contato com tubo de polietileno preenchido 

com uma pomada de confrei, própolis e mel. Foram utilizados 42 ratos machos, 

pesando entre 160 a 200g. Os tubos de polietileno apresentavam-se com diâmetro 

interno de 1,5mm, externo de 2,0mm e 10mm de comprimento, sendo estes 

previamente esterilizados. Formaram-se 2 grupos de 21 animais cada. O grupo 

controle estava representado pelo tubo de polietileno vazio e os períodos 

experimentais foram de 2, 5, 10, 20, 30, 40 e 60 dias. Na microscopia, os eventos 

teciduais demonstraram que o medicamento apresentou biocompatibilidade, com 



72 Revisão da Literatura

Melina Vieira Bortolo

aceleração do processo de reparo até os 10 primeiros dias, decrescendo depois, 

provavelmente, em função da presença do veículo, 10% de vaselina e lanolina. No 

grupo controle, aos 2 dias há fibrina, alguns fibroblastos e fraca infiltração de 

neutrófilos polimorfonucleados, aos 5 dias são vistas fibras colágenas com 

fibroblastos nas extremidades da luz do tubo, com moderado infiltrado de neutrófilos 

e na área subjacente há tecido conjuntivo neo-formado. Nos períodos de 10, 20, 30, 

40 e 60 dias ocorreu a diminuição da inflamação e aos 30, 40 e 60 dias, uma 

espessa faixa de fibras colágenas ocluia a luz do tubo.

Gorduysus, Etikan e Gokoz (1998), avaliaram a biocompatibilidade do Endo-

Fill quando implantado no tecido subcutâneo de ratos. Utilizaram 15 animais, 

pesando entre 140 a 170g, machos e fêmeas e quarenta tubos de polietileno de 

10mm de comprimento e 1,5mm de diâmetro interno. 4 tubos preenchidos com o 

material foram implantados na região dorsal de cada animal. O grupo controle 

estava representado por tubos de polietileno vazios. Passado os períodos de 2, 7, 

14, 28 e 56 dias os animais foram mortos, e as peças preparadas para análise 

microscópica, realizando-se cortes seriados de 6μm de espessura e coloração por 

H.E.. A análise dos espécimes revelou que ao final do período de 56 dias, ao redor 

do material implantado, havia uma fina camada fibrosa, indicando completo 

processo de reparo, sem vestígios de reação inflamatória.

Yaltirik et al. (2004), compararam a biocompatibilidade do MTA e do 

amálgama, implantado no tecido subcutâneo dorsal de 30 ratos, com peso entre 240

e 300 gramas. Para acondicionar os materiais, tubos de polietileno esterilizados de 

10mm de comprimento e 1,1mm de diâmetro interno foram utilizados. Para grupo 

controle, 30 tubos de polietileno vazios foram utilizados. Os períodos de avaliação 

foram de 7, 15, 30, 60 e 90 dias e as amostras foram coradas pelos métodos de H.E. 
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e Von Kossa. Os resultados indicaram que a resposta tecidual provocada pelo 

amálgama e pelo MTA foi favorável no período de 90dias e que a calcificação 

distrófica no tecido conjuntivo adjacente ao MTA, é um achado notável. No grupo 

controle, aos 7 dias, foi observado tecido conjuntivo com vasos sanguíneos e 

presença de linfócitos e polimorfonucleados. Esse infiltrado inflamatório já estava

diminuído aos 15 dias e uma fina cápsula fibrosa circundava o tubo. Células 

inflamatórias escassas estavam presentes no período de 30 dias e a atividade 

fibroblástica era dominante no período de 60 e 90 dias. 

Em 2006, Cintra et al. (2006) avaliaram e compararam quantitativa e 

qualitativamente a resposta inflamatória e o potencial de formação óssea observada 

no alvéolo dentário de ratos frente a implantação de tubos de polietileno preenchidos 

com um novo hidróxido de cálcio contendo cimento (MBPc) e o agregado trióxido 

mineral ProRoot (MTA). Após a anestesia, foi realizada a extração do incisivo 

superior direito e os implantes eram inseridos no alvéolo e posteriormente suturados. 

Foram utilizados 48 ratos Wistar divididos em 3 grupos: Grupo I (grupo controle), 

tubos de polietileno vazios foram implantados no local da extração, grupo II e III, 

tubos de polietileno foram implantados preenchidos com MTA e MBPc, 

respectivamente. Aos 7, 15 e 30 dias após a implantação, os animais foram mortos, 

as hemimaxilas foram removidas e preparadas para análise em microscopia de luz. 

Os aspectos microscópicos demonstraram que ambos os materiais permitiram um 

processo de reparo alveolar semelhante. Os valores obtidos por meio da avaliação 

por escores, quando submetidos ao teste de Kruskal-Wallis não demonstraram 

diferença significante entre os materiais. O grupo controle, aos 7 e 15 dias 

demonstrou uma área preenchida com tecido de granulação bem organizado com 

leve infiltrado inflamatório, fibroblastos jovens, poucos macrófagos e linfócitos. Aos 
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30 dias, o tecido conjuntivo apresentava-se mais organizado, entretanto, o osso não 

estava completamente curado. Os grupos experimentais demonstraram infiltrado 

inflamatório similar ao observado no grupo controle para todos os períodos.

No mesmo ano, Morais et al. (2006) estudaram a biocompatibilidade do 

cimento Portland com a adição de iodofórmio, comparando-o com o MTA (ProRoot). 

Para isso empregaram tubos de polietileno preenchidos com os referidos cimentos e 

implantaram em tecido subcutâneo de 18 ratos, machos, pesando entre 200 a 250g. 

Os tubos de polietileno de 7 mm de comprimento e 1,3 mm de diâmetro interno, 

foram previamente autoclavados, e posteriormente preenchidos com os materiais a 

serem testados. Tubos vazios foram utilizados como controle. Após 7, 30 e 60 dias, 

os implantes juntamente com os tecidos adjacente foram removidos. Os cortes foram 

avaliados pela formação e espessura da cápsula fibrosa, presença de tecido de 

granulação e severidade da resposta inflamatória. Os resultados obtidos 

demonstraram que não houve diferença significante com relação a resposta 

inflamatória entre MTA e cimento Portland misturado ao iodofórmio após 7, 30 e 60 

dias. Quanto a cápsula fibrosa, aos 60 dias, mostrou-se mais organizada no grupo 

do cimento Portland com iodofórmio quando comparada ao grupo do MTA. O grupo 

controle, aos 60 dias, apresentou um denso tecido conjuntivo fibroso rico em fibras 

colágenas e escassas células inflamatórias estavam presentes neste período.

Sumer et al. (2006), compararam a biocompatibilidade do amálgama, IRM, 

MTA e MTA com clorexidina no tecido subcutâneo de ratos. Foram utilizados 30 

ratos Wistar com peso aproximado de 270 gramas. Os materiais foram colocados 

em tubos de polietileno esterilizados de 10mm de comprimento e 1,1mm de diâmetro 

interno e implantados na região dorsal dos animais. Cada animal recebeu cinco 

implantes, um com cada cimento e o quinto implante vazio que serviu como controle. 
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Após os períodos experimentais de 15, 30 e 60 dias, os animais foram mortos e as 

amostras foram coletadas e processadas histologicamente. Nos resultados, os 

autores observaram uma resposta inflamatória leve nas amostras com amálgama, 

IRM e MTA com clorexidina nos três períodos. A formação da cápsula fibrosa foi 

observada desde 15 dias em todos os grupos, o que indica que os materiais são 

bem tolerados pelos tecidos. Os resultados permitiram concluir que o MTA misturado 

com clorexidina demonstrou ser biocompatível, porém, novas pesquisas são 

necessárias antes de utilizá-lo em clínica. Os tubos de polietileno vazios causaram 

pouca ou nenhuma reação inflamatória no tecido conjuntivo subcutâneo e 

apresentaram menor espessura de cápsula fibrosa quando comparada aos materiais 

avaliados.

Os tubos de polietileno também foram utilizados no estudo de Mori et al. 

(2009), no qual foi avaliado a biocompatibilidade da pasta experimental de 

alendronato em tecido subcutâneo de ratos, para utilização em dentes susceptíveis 

à reabsorção radicular. Neste estudo, foram utilizados 15 ratos machos, pesando 

180-200 gramas. Os tubos de polietileno com 1,3 mm de diâmetro interno e 10 mm 

de comprimento apresentavam-se esterilizados, e foram selados em uma de suas 

aberturas com guta-percha, sendo este lado, o controle. Os tubos foram preenchidos 

com a pasta experimental de alendronato. Após os períodos de 7, 15 e 45 dias os 

animais foram mortos e os tecidos preparados para análise microscópica. Os cortes 

histológicos foram corados com Hematoxilina-Eosina. A pasta de alendronato 

promoveu um processo inflamatório severo aos 7 dias, com diferença 

estatisticamente significante quando comparada ao grupo controle. Entretanto, aos 

15 dias, houve uma diminuição da inflamação e a presença de tecido conjuntivo com 

fibras colágenas, fibroblastos e vasos sanguíneos foi observada. Aos 45 dias, 
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observou-se a presença de um tecido conjuntivo bem organizado, com fibras 

colágenas, fibroblastos e poucas células inflamatórias. Não houve diferença 

estatística entre o grupo controle e a pasta experimental aos 15 e 45 dias. A análise 

microscópica dos cortes histológicos confirmou a biocompatibilidade da gutapercha 

com o tecido conjuntivo. Não houve sinais de inflamação detectáveis em todos os 

períodos experimentais. Aos 15 e 45 dias, o tecido conjuntivo apresentava bem 

organizado, com fibras colágenas, fibroblastos e vasos sanguíneos. Não houve 

diferença estatisticamente significante para nenhum dos períodos deste grupo. A 

pasta experimental de alendronato foi considerada biocompatível com o tecido 

subcutâneo de ratos, demonstrando resultados similares ao grupo controle, podendo 

ser considerada satisfatória para utilização como medicação intracanal, porém, 

estudos adicionais devem ser realizados.

2.2-TUBO DE DENTINA

Pesquisas que avaliam a reação do tecido de pequenos animais frente à 

implantação de dentina são realizadas desde 1928. Boulger (1931) utilizou porções 

finais de raízes de dentes humanos, sendo algumas saudáveis com tecido pulpar 

normal, outras infectadas e outras despolpadas. Esses segmentos de raízes foram 

implantados em tecido muscular de ratos brancos. A reação deste tecido foi 

analisada microscopicamente e observou-se que as raízes saudáveis foram bem 

toleradas pelo tecido, que apresentou processo de reparo, com a presença de fibras 

colágenas e fibroblastos. Já as raízes infectadas revelaram uma reação inflamatória

no tecido que as circundava. Estas porções finais de raízes estavam implantadas 
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próximas ao fêmur dos ratos e nos casos de raízes infectadas, a inflamação causou 

reabsorção desse osso.

Souza et al. (1977) estudaram se a adição de diferentes substâncias ao 

hidróxido de cálcio interferiria na habilidade deste, em estimular a deposição de sais 

de cálcio. Para tal estudo, foram utilizados tubos de dentina, que foram preparados a 

partir do terço apical de raízes de dentes humanos. Os canais foram alargados até a 

lima 35 e a sobreinstrumentação feita 2mm além do forame. O comprimento dos 

tubos variou entre 5 e 7 mm, e no seu extremo coronário, a abertura do tubo foi 

ampliada com uma broca 702. Os tubos de dentina foram lavados e autoclavados. 

Os materiais testados foram os seguintes: hidróxido de cálcio misturado com água 

destilada, calxyl, pulpdent, hidróxido de cálcio da DFL, dycal, MPC, formagen, pasta 

de hidróxido de cálcio com iodofórmio, pasta de hidróxido de cálcio com 

paramonoclorofenolcanforado, pasta A (composta de 4g de hidróxido de cálcio, 2g 

de óxido de zinco e 5ml de propilenoglicol), pasta B (composta de 5 g de hidróxido 

de cálcio, 2,5 g de subnitrato de bismuto, 2,5g de óxido de zinco, 3,5 ml de óleo de 

cravo, 4 ml de balsamo do Canadá e 2,5 ml de propilenoglicol) e por fim o calvital. 

Foram utilizados 432 ratos. Como grupo controle foram utilizados tubos de dentina 

vazios implantados em 36 animais adicionais. Os animais foram mortos aos 2, 7, 15, 

30, 60 e 180 dias. Algumas peças não descalcificadas foram coradas pela técnica de 

Von Kossa para avaliar deposição de sais de cálcio, as peças restantes foram 

descalcificadas e coradas pela técnica da hematoxilina-eosina. Os resultados 

obtidos demonstraram que a resposta do tecido conjuntivo subcutâneo do rato foi 

semelhante nas duas aberturas dos tubos de dentina; o hidróxido de cálcio, calxyl, 

pulpdent, hidróxido de cálcio da DFL, pasta de hidróxido de cálcio com iodofórmio, 

pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenolcanforado, pasta A e o calvital 
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estimularam a deposição de uma barreira de tecido calcificado nas extremidades 

dos tubos de dentina, isolando o material do tecido conjuntivo adjacente. O

formagen produziu somente a deposição de barreiras parciais de tecido duro em 

alguns espécimes; o dycal, MPC e pasta B não produziram a deposição de barreira 

de tecido duro. Observaram enfim, que o acréscimo de aditivos ao hidróxido de 

cálcio pode reduzir sua capacidade de estimular a deposição de tecido calcificado. 

Quanto a avaliação dos tubos de dentina vazios, a reação do tecido conjuntivo 

subcutâneo às paredes dos tubos de dentina foi favorável já aos 15 dias, quando a 

reação inflamatória aguda inicial, representada por um infiltrado inflamatório rico em 

neutrófilos provocada pelo ato cirúrgico, foi substituída pela cápsula de tecido 

conjuntivo fibroso sem presença de células inflamatórias. Aos 30 e 60 dias, a maioria 

das amostras apresentou invaginação de tecido conjuntivo, contendo algumas 

células inflamatórias, preenchendo todo o espaço do tubo em alguns casos. Aos 180 

dias, havia uma fina cápsula fibrosa envolvendo o tubo de dentina vazio.  

Horsted, Fejerskov e Johannesen (1980), também avaliaram o tubo de 

dentina como acondicionador para implantar materiais endodônticos em tecido 

subcutâneo de pequenos animais. Segundo os autores, o tubo de polietileno, 

apresenta limitações ao simular a anatomia de raízes humanas, e as propriedades 

adesivas do material teste com as paredes do tubo de polietileno são diferentes do 

que ocorre no canal radicular. Para buscar maior proximidade com a prática clínica, 

utilizaram raiz humana como material de implantação em subcutâneo de ratos e 

avaliaram a reação histológica no tecido. As superfícies radiculares de 35 dentes 

anteriores humanos extraídos foram limpas, o tecido pulpar foi removido e os canais 

radiculares alargados até a lima Hedstroen de número 50 e as raízes autoclavadas 

antes de serem implantadas no tecido subcutâneo dos ratos. Foram utilizados 35 
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ratos, divididos em 5 grupos. As raízes foram implantadas vazias. Os animais foram 

mortos aos 7, 14, 21, 90 e 140 dias. Os resultados demonstraram a formação de 

uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso circundando os espécimes. Os canais 

radiculares vazios tornaram-se ocupados gradativamente por um tecido de 

granulação maduro, contendo, ocasionalmente linfócitos. Após 140 dias o tecido do 

canal, ainda, encontrava-se altamente vascularizado com células gigantes 

multinucleadas esparsas ao longo das paredes dentinárias, porém reabsorção 

interna não foi observada. Concluíram, portanto, que raízes humanas autoclavadas 

são aceitáveis pelo tecido subcutâneo dos ratos, fornecendo desta maneira o melhor 

modelo para experimentos endodônticos, pois a adaptação dos materiais às paredes 

dentinárias dos canais radiculares é similar ao que realmente ocorre.

Zanoni et al. (1988) compararam a resposta do tecido conjuntivo subcutâneo 

de ratos frente ao implante de tubos de polietileno e de dentina, obturados 

parcialmente com cones de gutapercha e Endomethasone, de tal forma a deixar 

espaços vazios em uma de suas extremidades, com distâncias variadas. Foram 

utilizados 54 ratos, divididos em dois grupos, sendo que o grupo A recebeu 

implantes de tubos de polietileno com 10mm de comprimento e 0,5mm de diâmetro 

interno e o grupo B recebeu tubos de dentina, preparados a partir da raiz palatina de 

primeiro molares superiores, preparados com as mesmas medidas, ou seja, 10mm 

de comprimento  e 0,5mm de diâmetro interno. Cada grupo foi subdividido em 3 

subgrupos (A1, A2, A3, B1, B2 e B3). Os tubos foram autoclavados a 120°C, por 20 

minutos e obturados com cones de gutapercha e o referido cimento. No subgrupo A1 

e B1 foi deixado 0,5 a 1,0mm de espaço vazio em uma das extremidades; nos 

subgrupos A2 e B2 de 1,5 a 2mm e nos subgrupos A3 e B3 4mm. Decorridos os 

períodos de 7, 21 e 60 dias, os animais foram mortos, e as peças removidas foram 
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preparadas para análise microscópica. Os espécimes contendo os tubos de dentina 

foram desmineralizados. Os cortes semi-seriados com 6μm de espessura foram 

corados com H.E.. Todos os subgrupos, os quais receberam tubos de polietileno, 

apresentaram invaginação de tecido de granulação, com grau mais acentuado de 

infiltrado inflamatório nos períodos de 7 e 21 dias nos subgrupos A2 e A3 e de grau 

mais moderado no A1. No período de 7 dias, quando utilizaram tubos de dentina, 

este tecido foi observado nos subgrupos B1 e B2 com infiltrado inflamatório de grau 

discreto a moderado. Contudo, o subgrupo B3 apresentou inflamação de grau 

moderado a intenso. Os subgrupos A3 e B3, em todos os períodos, apresentaram 

uma concentração de exsudato nos espaços vazios em contato com o material 

obturador, e persistente reação inflamatória. No período de 60 dias, os subgrupos 

A1, A2, B1 e B2 apresentaram discreto infiltrado inflamatório. Comparativamente, os 

tubos de dentina com menor espaço vazio apresentaram melhor evolução por 

colagenização. Já no grupo com os maiores espaços, quer em tubos de dentina 

como nos de polietileno, houve persistência da reação inflamatória. 

Holland et al. (1999) fizeram uso de tubos de dentina para implantar hidróxido 

de cálcio e MTA, e comparar a resposta do tecido subcutâneo de ratos frente a estes 

materiais. Os tubos de dentina foram preparados a partir de raízes de dentes 

humanos. Os canais foram alargados até a lima 35 e a sobreinstrumentação feita 

2mm além do forame. O comprimento dos tubos foi de 7 mm, estes foram irrigados 

com hipoclorito de sódio e EDTA, lavados em água destilada para posteriormente 

serem autoclavados. Foram então preenchidos com os materiais a serem testados e 

imediatamente implantados no dorso de 40 ratos. Para o grupo controle, tubos de 

dentina vazios foram implantados em 12 animais adicionais. Os animais foram 

mortos após 7 e 30 dias, as peças foram removidas e preparadas para análise 
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microscópica. As peças foram coradas com H.E. e Von Kossa. Aos 7 dias, o grupo 

controle demonstrou um infiltrado inflamatório com neutrófilos ao redor dos tubos 

implantados. Próximo a esta área, a população celular estava representada por 

fibroblastos jovens e células inflamatórias crônicas. Os tubos de dentina foram 

preenchidos com uma massa eosinofílica contendo raros neutrófilos. Aos 30 dias, as 

amostras do grupo controle apresentaram crescimento de tecido conjuntivo, 

contendo algumas células inflamatórias, preenchendo, em alguns casos, todo o 

espaço do tubo. Além disso, os tubos foram circundados por uma fina cápsula 

fibrosa demonstrando uma reação inflamatória crônica suave, em alguns casos. No 

grupo do hidróxido de cálcio, aos sete dias, observaram numerosas granulações 

birrefringentes à luz polarizada. Essas granulações foram positivas para a técnica de 

Von Kossa, localizadas próximas a embocadura do tubo, rodeados por tecido 

conjuntivo com reação inflamatória leve a moderada. Aos 30 dias, os resultados 

foram semelhantes. No grupo do MTA, aos sete dias, os resultados foram quase os 

mesmos que no grupo anterior, as granulações birrefringentes encontravam-se em 

contato com os materiais, porém em menor número. O tecido conjuntivo ao redor 

dos tubos mostrava proliferação de fibroblastos e reação inflamatória crônica leve a 

moderada. Já aos 30 dias, os resultados foram semelhantes aos do primeiro 

período, apresentando uma reação inflamatória leve. Os resultados levaram a 

concluir que os dois cimentos apresentaram formação de tecido mineralizado, e que 

o mecanismo de ação de ambos os materiais são similares.

Holland et al. (2001) compararam a reação do tecido subcutâneo de ratos à 

implantação de tubos de dentina preenchidos com MTA, cimento Portland e 

hidróxido de cálcio. Os tubos de dentina foram preparados a partir de raízes de 

dentes humanos. Os canais foram alargados até a lima 35 e a sobreinstrumentação 
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feita 2mm além do forame. O comprimento dos tubos foi de 7 mm, estes foram 

irrigados com hipoclorito de sódio e EDTA, lavados em água destilada para 

posteriormente serem autoclavados. Foram então preenchidos com os materiais a 

serem testados e imediatamente implantados no tecido subcutâneo de 30 ratos. 

Para grupo controle, tubos de dentina vazios foram implantados em 10 animais 

adicionais. Os animais foram mortos após 7 e 30 dias, as peças foram removidas e 

preparadas para análise microscópica. Aos 7 dias, o grupo controle demonstrou uma 

camada de exsudato inflamatório com neutrófilos ao redor dos tubos implantados. 

Próximo a esta área, a população celular foi representada por fibroblastos jovens e 

células inflamatórias crônicas. Havia uma estrutura eosinofílica com um suave 

infiltrado neutrofílico nos tubos. No período de 30 dias, as amostras do grupo 

controle apresentaram aumento de tecido conjuntivo com poucas células 

inflamatórias crônicas no espaço do tubo. Além disso, os tubos foram circundados 

por uma fina cápsula fibrosa demonstrando uma reação inflamatória crônica suave, 

em 5 casos. Para os 3 cimentos avaliados os resultados foram semelhantes. 

Próximo às aberturas dos tubos foram observadas granulações Von Kossa positivas, 

birrefringentes à luz polarizada. Junto dessas granulações foi observado um tecido 

irregular na forma de ponte, também Von Kossa positivo. As paredes de dentina dos 

tubos exibiram uma estrutura altamente birrefringente à luz polarizada, no interior 

dos túbulos, formando uma camada em diferentes profundidades. É possível que os 

mecanismos de ação dos materiais estudados sejam similares entre si.

Holland et al. (2002a) estudaram a reação do tecido conjuntivo subcutâneo de 

60 ratos após implantação de tubos de dentina contendo os seguintes cimentos 

endodônticos: MTA, Sealapex, CRCS, Sealer 26 e Sealer Plus. Tubos de dentina 

foram preparados a partir de raízes de dentes humanos, irrigados com EDTA e 
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hipoclorito de sódio, lavados em água destilada e autoclavados. 10 animais 

receberam tubos de dentina vazios, que serviram como controle. Os tubos 

preenchidos com os cimentos foram implantados na região dorsal dos animais, os 

quais foram mortos após 7 e 30 dias. Os tubos juntamente com os tecidos 

adjacentes foram removidos e fixados em solução de formalina a 10% e pH 7,0. Os 

cortes não descalcificados foram examinados com luz polarizada e técnica de Von 

Kossa. Alguns cortes foram descalcificados com EDTA, antes de serem corados em

H.E.. Aos 7 dias, o grupo controle demonstrou uma camada de exsudato inflamatório

com neutrófilos ao redor dos tubos implantados. Próximo a esta área, a população 

celular foi representada por fibroblastos jovens e células inflamatórias crônicas. Os 

tubos de dentina foram preenchidos com uma massa eosinofílica contendo raros 

neutrófilos. Aos 30 dias após a implantação, as amostras do grupo controle 

apresentaram crescimento de tecido conjuntivo, contendo algumas células 

inflamatórias, preenchendo, em alguns casos, todo o espaço do tubo. Além disso, os 

tubos foram circundados por uma fina cápsula fibrosa demonstrando uma reação 

inflamatória crônica suave, em alguns casos. Para o MTA, o Sealapex, o Sealer 26 e 

o Sealer Plus os resultados foram semelhantes. Próximo às aberturas dos tubos 

foram observadas granulações Von Kossa positivas, birrefringentes à luz polarizada. 

Junto dessas granulações foi observado um tecido irregular na forma de ponte, 

também Von Kossa positivo. As paredes de dentina dos tubos exibiram uma 

estrutura altamente birrefringente à luz polarizada, no interior dos túbulos, formando 

uma camada em diferentes profundidades. Os resultados sugerem que entre os 

materiais testados, o CRCS é o que tem menor possibilidade de estimular deposição 

de tecido duro.
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Holland et al. (2002b) investigaram a reação do tecido conjuntivo subcutâneo 

de ratos frente à implantação de tubos de dentina preenchidos com MTA branco 

(ProRoot). Os animais foram sacrificados após 7 e 30 dias. As peças não 

descalcificadas foram preparadas para análise histológica. Cortes teciduais de 10μm 

foram realizados empregando-se um micrótomo de tecido duro, que depois foram 

analisados com luz polarizada e técnica de Von Kossa para tecidos mineralizados. 

Os resultados observados foram os mesmos nos dois períodos experimentais, 

apresentando numerosas granulações birrefringentes à luz polarizada e uma 

estrutura irregular semelhante a uma ponte foi observada próximo ao material, 

ambos Von Kossa positivo. Foi observado também no interior dos túbulos 

dentinários uma camada de granulações birrefringentes a luz polarizada. Os 

resultados foram similares aos reportados para o MTA cinza, indicando que o 

mecanismo de ação do MTA branco e cinza são similares.

Gomes et al. (2008) examinaram histopatologicamente a reação do tecido 

conjuntivo de ratos à 2 cimentos à base de hidróxido de cálcio, Acroseal e Sealapex. 

Neste estudo foram utilizados 36 ratos machos albinos da linhagem Wistar pesando 

entre 250 a 280 gramas. Para a implantação dos cimentos no tecido subcutâneo dos 

ratos foram utilizados tubos de dentina. 24 tubos de dentina vazios serviram como 

controle, sendo estes implantados em 12 animais adicionais. Esses tubos foram 

preparados a partir de raízes de dentes humanos. Os canais radiculares foram 

alargados até a lima 35 e a sobreinstrumentação 2mm além do forame. Durante a 

ampliação, os canais foram irrigados com hipoclorito de sódio a 2,5% e seu 

comprimento foi padronizado em 7 mm, estes foram imersos em EDTA 17% por 3 

minutos, lavados em água destilada e posteriormente autoclavados por 30 minutos a 

134º. Os tubos esterilizados foram preenchidos com os cimentos, os quais foram 
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preparados de acordo com as orientações do fabricante. Os animais foram mortos 

após 7 e 30 dias e os espécimes preparados para análise histológica com 

hematoxilina-eosina , técnica de Von Kossa e luz polarizada. Os resultados foram 

analisados estatisticamente usando o teste de Kruskal-Wallis. Ambos os materiais 

causaram reação inflamatória suave ou moderada aos 7 dias, porém essas reações 

diminuíram aos 30 dias com nenhuma diferença significante em nenhum período. 

Mineralização do tecido subcutâneo dos ratos foi observada apenas com o 

Sealapex. Quanto ao grupo controle, aos 7 dias, o tecido conjuntivo estava infiltrado 

principalmente com linfócitos e macrófagos, porém no período de 30 dias, escassas 

células inflamatórias estavam presentes com a predominância de fibroblastos e 

fibras colágenas.

2.3-CÁPSULA DE COLÁGENO

Oliveira et al. (1999) avaliaram a biocompatibilidade de dois biomateriais 

preparados com osso cortical bovino, um desproteinizado a 100ºC e outro a 1000ºC, 

na forma de partículas. Essas partículas foram acondicionadas em cápsulas de 

colágeno e implantadas em subcutâneo de ratos. Cápsulas de colágeno vazias 

serviram como controle. O experimento utilizou 60 ratos albinos da linhagem wistar, 

machos adultos com 160 g. Os animais foram mortos ao final de 10, 20, 30 e 60 

dias, os espécimes removidos e submetidos ao preparo histotécnico. As análises 

microscópicas mostraram uma reação granulomatosa tipo corpo estranho de baixa 

renovação celular, contendo macrófagos e células gigantes multinucleadas em 

contato com o material, semelhante à implantação subcutânea de osso autógeno ou 
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alógeno mineralizado.  Ao final do período experimental não houve diferença 

significativa entre os materiais testados. No grupo controle, no período de 10 dias, 

foi observado áreas focais com grande celularidade, caracterizada por células 

volumosas contendo material no citoplasma, sugestivas de macrófagos contendo 

parte da cápsula de colágeno implantada. Aos 20 dias, este grupo controle já 

apresentava um infiltrado inflamatório menos intenso que no período anterior, com 

uma moderada proliferação de vasos sanguíneos e fibroblastos. Em algumas 

regiões notavam-se pequenos focos de macrófagos contendo material fagocitado 

sugestivo de cápsula de colágeno. No período de 30 dias, notou-se um maior 

fibrosamento além da presença de inúmeros capilares sanguíneos. O infiltrado 

inflamatório crônico era discreto, porém ainda existiam alguns focos contendo

macrófagos. Aos 60 dias, havia focos de células inflamatórias crônicas na região 

subcutânea dos animais, o tecido de granulação era discreto, mas rico em vasos 

sanguíneos e fibroblastos e nos grupos experimentais havia ainda, vestígios de 

partículas da cápsula de colágeno.

Sicca et al. (2000) compararam a resposta celular em subcutâneo de ratos ao 

enxerto de osso cortical bovino desproteinizado a 100ºC na forma microgranular 

(250-1000mm) e macrogranular (1000-2000). Esses grânulos foram acondicionados 

em cápsulas de colágeno. O grupo controle estava representado por cápsulas de 

colágeno vazias. Foram utilizados 60 ratos albinos da linhagem wistar, machos 

adultos com 160 g. Os animais forma mortos após 10, 20, 30 e 60 dias. As peças 

foram removidas e submetidas ao preparo histotécnico. A análise microscópica 

mostrou para ambos os materiais uma reação granulomatosa tipo corpo estranho de 

baixa renovação, contendo macrófagos e células gigantes multinucleadas em

contato com o material. O osso cortical bovino desproteinizado a 100ºC, quer macro 
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ou microgranular, promoveu resposta tecidual semelhante à descrita para 

implantação subcutânea de osso autógeno ou alógeno mineralizado. No grupo 

controle, no período de 10 dias, foi observado áreas focais com grande celularidade, 

caracterizada por células volumosas com material no citoplasma, sugestivas de 

macrófagos contendo fragmento da cápsula de colágeno implantada. Aos 20 dias, 

este grupo controle já apresentava um infiltrado inflamatório menos intenso que no 

período anterior, com uma moderada proliferação de vasos sanguíneos e 

fibroblastos. Em algumas regiões notavam-se pequenos focos com macrófagos 

contendo material fagocitado sugestivo de cápsula de colágeno. No período de 30 

dias, notou-se um maior fibrosamento além da presença de inúmeros capilares 

sanguíneos. O infiltrado inflamatório crônico era discreto, porém existiam alguns 

focos contendo macrófagos como visto nos períodos anteriores. Aos 60 dias, havia 

focos de células inflamatórias crônicas na região subcutânea dos animais, porém o 

tecido de granulação era discreto e nos grupos experimentais, observou-se, ainda,

pequenas partículas da cápsula de colágeno.

A resposta tecidual ao osso inorgânico bovino medular, implantado em 

subcutâneo de ratos, foi avaliada por análise subjetiva através de microscopia de luz 

por Zambuzzi et al. (2005). Quarenta ratos foram divididos em 2 grupos: controle 

(cápsulas vazias de colágeno) e teste (cápsulas de colágeno contendo 0,1g do 

biomaterial) e mortos 10, 20, 30 e 60 dias após a implantação. Histologicamente, 

aos 10 dias, observou-se infiltrado inflamatório crônico composto por macrófagos e 

células gigantes multinucleadas inflamatórias (CGMI). Neutrófilos, plasmócitos e 

linfócitos estavam presentes de maneira discreta, desaparecendo durante o 

processo de reparo tecidual. A porosidade do material foi preenchida pelo tecido 

conjuntivo reacional mostrando as CGMI. A fibrose foi mais intensa aos 60 dias e 
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evidentemente superior ao grupo controle. Entretanto, o material não causou 

reações adversas severas, não estimulando a resposta imunológica. Baseado nos 

resultados encontrados, o osso inorgânico bovino medular foi bem tolerado pelo 

tecido conjuntivo de rato. No grupo controle, no período de 10 dias, foi observado 

áreas focais com grande celularidade, caracterizada por células volumosas contendo 

material no citoplasma, sugestivas de macrófagos contendo partículas da cápsula de 

colágeno implantada. Aos 20 dias, este grupo controle já apresentava um infiltrado 

inflamatório menos intenso que no período anterior, com uma moderada proliferação 

de vasos sanguíneos e fibroblastos. Em algumas regiões notavam-se pequenos 

focos com macrófagos, contendo material fagocitado sugestivo de partículas de 

colágeno. No período de 30 dias, notou-se um maior fibrosamento, além da 

presença de inúmeros capilares sanguíneos. O infiltrado inflamatório crônico era 

discreto, porém existiam alguns focos contendo macrófagos como visto nos períodos 

anteriores. Aos 60 dias, havia focos de células inflamatórias crônicas na região 

subcutânea dos animais.

Zambuzzi et al. (2006) avaliaram a resposta tecidual induzida pelo osso 

inorgânico bovino medular macrogranular implantado em tecido subcutâneo de rato. 

Quarenta ratos foram divididos em 2 grupos: controle (cápsulas vazias de colágeno) 

e teste (cápsulas de colágeno contendo o material a ser testado) e mortos aos 10, 

20, 30 e 60 dias após a implantação. Histologicamente, aos 10 dias, observou-se 

infiltrado inflamatório crônico rico em células gigantes multinucleadas e livre de 

linfócitos, similar ao enxerto mineralizado implantado em subcutâneo de ratos. Nos 

períodos posteriores, houve uma diminuição significante de infiltrado inflamatório e 

um aumento de fibrose ao redor das partículas do enxerto. Concluíram que o 

material testado induziu um granuloma tipo corpo estranho com conseqüente fibrose 
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ao redor das partículas do enxerto, e ausência de resposta imune, sendo assim 

considerado biocompatível. No grupo controle, no período de 10 dias, foi observado 

áreas focais com grande celularidade, caracterizada por células volumosas contendo 

material no citoplasma, sugestivas de macrófagos contendo parte da cápsula de 

colágeno implantada. Aos 20 dias, este grupo controle já apresentava um infiltrado 

inflamatório menos intenso que no período anterior, com uma moderada proliferação 

de vasos sanguíneos e fibroblastos. Em algumas regiões notavam-se pequenos 

focos com macrófagos, contendo material fagocitado sugestivo de partículas de 

colágeno. No período de 30 dias, notou-se um maior fibrosamento além da presença 

de inúmeros capilares sanguíneos. O infiltrado inflamatório crônico era discreto, 

porém existiam alguns focos contendo macrófagos como visto nos períodos 

anteriores. Aos 60 dias, havia focos de células inflamatórias crônicas na região 

subcutânea dos animais, tecido de granulação discreto e feixes de fibras colágenas

densos quanto no tecido original.

Garcia (2008) avaliou a resposta tecidual do tecido subcutâneo de ratos frente 

ao osso bovino medular desproteinizado ou inorgânico, cerâmica de hidroxiapatita 

associada ao fosfato beta tricálcico e o calcário dolomítico ou dolomita. Esses 

materiais foram acondicionados em cápsulas de colágeno. As cápsulas vazias 

serviram como controle. Foram utilizados 54 ratos albinos da linhagem Wistar 

machos, com peso corporal de 200 gramas, e 12 ratos a mais, para o grupo 

controle, 4 animais para cada período. Os animais foram mortos após os períodos 

de 30, 60 e 90 dias. Os resultados demonstraram que a hidroxiapatita cerâmica 

bifásica densa demonstrou biocompatibilidade, semelhante ao osso bovino medular 

desproteinizado. O calcário dolomítico ou dolomita provocou reação tecidual 

compatível com material tóxico. No grupo controle, aos 30 dias o exame 
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microscópico dos espécimes revelou reabsorção completa da cápsula implantada e 

tecido subcutâneo normal, não havendo vestígios da mesma e nem qualquer reação 

tecidual, sugestiva da presença de partículas de colágeno. 



3 Proposição





Proposição                                                                                      93

Melina Vieira Bortolo

3 PROPOSIÇÃO

Comparar a reação do tecido subcutâneo de ratos frente à implantação de

tubos de polietileno, bastões de dentina e cápsulas de colágeno.





4 Material e Métodos





Material e Métodos                                                                           97

Melina Vieira Bortolo

4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1-ANIMAIS

Foram utilizados 54 ratos machos da linhagem Wistar (Rattus norvegicus), 

adultos jovens, com peso entre 200 e 300 gramas, provenientes do Biotério da 

Faculdade de Odontologia de Bauru – USP, mantidos em gaiolas plásticas coletivas, 

abrigando no máximo 4 animais por gaiola, identificadas conforme os grupos e os 

períodos experimentais, higienizadas, colocadas em ambiente arejado e iluminado 

naturalmente. Os animais receberam água ad libitum e alimentação constituída de 

ração comercial balanceada. Previamente ao início do experimento, o projeto de 

pesquisa foi submetido à apreciação da Comissão de Ética no Ensino e Pesquisa 

em Animais (CEEPA – Protocolo n° 028/2007) e aprovado em 29/01/2008 (Anexo 

A).

4.2-ACONDICIONADORES AVALIADOS

Neste experimento utilizamos os seguintes acondicionadores de materiais 

experimentais: tubos de polietileno, bastões de dentina e cápsulas de colágeno.

A) Tubos de polietileno

Foram utilizados tubos de polietileno (Embramed Ind. Com. Ltda. - São Paulo-

SP-Brasil) com 1,5mm de diâmetro interno, 2,0mm de diâmetro externo e 
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comprimento de 10,0mm (Figura 1), autoclavados por 30 minutos a 134°C. As 

extremidades foram vedadas com cones de guta-percha (Tanari – Tanariman 

Industrial Ltda. – Manacapuru-Amazonas-Brasil), no momento da implantação, para 

bloquear a invaginação de tecido neo-formado para o interior dos tubos de 

polietileno. Os cones de guta-percha utilizados foram os de nº 80, sendo sua ponta 

padronizada e a parte colorida removidas com uma tesoura, obtendo-se 10,0mm da

parte mais calibrosa. Esses bastões de guta-percha foram desinfetados em 

hipoclorito de sódio a 1,0% (Farmácia Specífica-Manupalação de Fórmulas, Bauru-

SP-Brasil) por 1 minuto, neutralizados em soro fisiológico (soro fisiológico 0,9%) e 

secos em gaze esterilizada. No momento do experimento, esses cones foram 

facilmente inseridos no interior de cada um dos tubos de polietileno.

B) Bastões de dentina

Esses bastões foram preparados a partir de raízes de dentes bovinos. Esses 

dentes foram lavados em água corrente por 24 horas, para a remoção da solução de 

formalina a 10% (Merck KgaA – Germany), solução em que estavam imersos.

Posteriormente, com um disco diamantado dupla face (KG Sorensen, São Paulo-SP-

Brasil) a coroa foi removida e as raízes cortadas, deixando-as com um comprimento 

de 10mm, e com uma broca Endo-Z (Dentsply, Petrópolis-RJ-Brasil) foram moldadas 

até obter-se a forma de um bastão de 2,0mm de diâmetro (Figura 1). Esses bastões 

foram imersos em EDTA 17% (Biodinâmica, Ibiporã-PR-Brasil) por 3 minutos para a 

remoção de detritos, lavados em soro fisiológico, secos em gaze esterilizada e então 

autoclavados por 30 minutos a 134ºC.
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C) Cápsulas de colágeno

As cápsulas de colágeno foram cedidas pela farmácia Specífica-Manupalação 

de Fórmulas, Bauru-SP-Brasil, já esterilizadas. Foram utilizadas as cápsulas de nº 3 

incolor (Figura 1). 

4.3-ANESTÉSICO

Foi usada uma associação de cloridrato de ketamina, solução anestésica, 

Dopalen® (Sespo Ind. e Comércio Ltda. Div. Vetbrands Saúde Animal, Jacareí-SP-

Brasil) e cloridrato de xilazina, solução sedativa, analgésica e relaxante muscular, 

Anasedan® (Sespo Ind. e Comércio Ltda. Div. Vetbrands Saúde Animal, Jacareí-SP-

Brasil), na dosagem de 0,05ml/100g de peso animal para a associação citada.

4.4-GRUPOS EXPERIMENTAIS

Tabela 1: Grupos, acondicionadores, períodos pós-operatórios e número de animais

GRUPOS ACONDICIONADORES

TESTADOS

PERÍODOS/número de animais

15 DIAS        30 DIAS        60 DIAS

I Tubos de polietileno 6 6 6

II Bastões de dentina 6 6 6

III Cápsulas de colágeno 6 6 6
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4.5-PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Os animais foram anestesiados por via intramuscular na face posterior da 

pata traseira, com seringa descartável para insulina, inoculando as soluções de 

Dopalen® e Anasedan® associadas. Em seguida foram submetidos à tricotomia da 

região dorsal e enxaguada com gaze embebida em água para eliminar os resíduos 

dos pêlos. A anti-sepsia da região tricotomizada foi feita com gaze embebida em 

solução de iodopovidona (Rioquímica Indústria Farmacêutica Ltda., São José do Rio 

Preto-SP-Brasil) e a incisão foi executada no sentido longitudinal com uma lâmina de 

bisturi nº 15 (Eletromed - Comércio de Materiais Médicos Cirúrgicos, Manaus-

Amazônia-Brasil) na região central do dorso de cada animal, numa extensão 

aproximadamente de 20,0mm (Figura 2). O tecido subcutâneo foi divulsionado com 

uma tesoura de ponta romba (Figura 3) e os acondicionadores foram implantados 

com uma pinça clínica. Cada animal recebeu 2 corpos de prova, do mesmo material, 

um do lado direito e o outro do lado esquerdo da incisão. As bordas da incisão foram 

suturadas com fio de seda 4.0 (Ethicon - Johnson&Johnson, Produtos Profissionais 

Ltda., São José dos Campos-SP-Brasil), montados em agulhas atraumáticas (Figura 

4). Depois da implantação, os animais foram acompanhados até que se 

recuperassem da anestesia, sendo observados diariamente para verificação do 

comportamento, com a finalidade de evitar ocorrências que pudessem comprometer 

o experimento. Foram mantidos em gaiolas coletivas, identificadas de acordo com os 

materiais implantados naqueles animais até completarem os períodos 

experimentais.
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4.6-OBTENÇÃO DAS PEÇAS 

Decorridos os períodos experimentais os animais foram previamente 

anestesiados, tricotomizados na região dorsal, sendo essa região limpa com 

compressas de gaze umedecidas em soro fisiológico a 0,9% e mortos com uma 

dose da associação das soluções anestésica e sedativa, injetada no coração. 

Confirmada a morte do animal, a área do implante do tubo ou bastão foi localizada 

por palpação, e o tecido cutâneo e subcutâneo removidos em bloco com margem de 

segurança (Figura 5). No caso das cápsulas de colágeno, que não foi possível 

detectá-las por palpação e nem mesmo vê-las após rebatimento do tecido, devido ao 

fato de serem reabsorvíveis, tínhamos por parâmetro a incisão, pois havíamos 

posicionado as cápsulas de colágeno próximas à esta, numa distância aproximada 

de 20,0mm para cada lado. Os fragmentos teciduais ou peças dos 3 grupos 

experimentais foram removidos e estendidos sobre papel cartão e em seguida 

imersos em solução de formalina a 10%, tamponada (Merck KgaA – Germany), em 

recipientes unitários com identificação do animal, grupo e período e fixadas durante 

7 dias.
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Figura 1 – Tubos de polietileno (T), Bastões de dentina (B) e Cápsulas de colágeno (C)

     
Figura 2 – Incisão no dorso do animal

Figura 3 – Divulsão do tecido subcutâneo com tesoura ponta romba

     
Figura 4 – Sutura com fio de seda 4.0

Figura 5 - Tecidos subcutâneo e cutâneo removidos em bloco com o material implantado

T B C
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4.7-PROCESSAMENTO HISTOTÉCNICO 

Os tecidos, depois de fixados, foram lavados em água corrente durante 24

horas. Em seguida, eliminou-se o tecido adjacente em excesso, deixando a amostra 

com um formato retangular e tecido suficiente para a realização da avaliação 

microscópica. Foi feita a incisão longitudinalmente num dos lados do tubo com 

auxílio de uma lâmina de bisturi nº 11, criando um espaço por onde se introduziu 

cuidadosamente uma sonda interproximal nº1 para remover os acondicionadores 

sem dilacerar o tecido neo-formado, que os envolvia. Em seguida as peças foram 

imersas em álcool 70% durante um período de 24 horas. Decorrido este período foi 

realizada a desidratação das amostras e, posteriormente, a diafanização. Em 

seguida as peças foram incluídas em parafina, tomando cuidado de eliminar as 

bolhas de ar que poderiam se formar no interior do espaço que era ocupado pelo 

acondicionador. Após a obtenção dos blocos de parafina, as peças foram cortadas 

em micrótomo (Leica – Jung RM2045 – Leica Instruments Gmbh D-6907 –

Alemanha) de modo semi-seriado com 5μm de espessura. Para cada espécime 

foram preparadas 3 lâminas, com 3 cortes longitudinais em cada lâmina, havendo 

intervalos de 50μm entre cada uma. Cada peça foi cortada até que se chegasse 

próximo da metade do espaço deixado pelo tubo, e então foram escolhidos os cortes 

mais representativos, observados em um microscópio óptico. Os cortes foram 

corados pela técnica da Hematoxilina e Eosina (H.E.).



106 Material e Métodos

Melina Vieira Bortolo

4.8-FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.8.1-Análise descritiva

Descrição corrente das reações teciduais adjacentes à superfície lateral dos 

tubos de polietileno e dos bastões de dentina implantados. Entretanto, para a 

cápsula de colágeno, não houve formação de um tecido ao redor do material 

implantado por ser reabsorvível, desse modo a descrição foi efetuada em todo o 

tecido subcutâneo removido. A análise descritiva e as fotomicrografias foram 

realizadas no microscópio óptico (Leitz Aristoplan – Germany). 

As fotomicrografias das reações teciduais estão dispostas de modo que a 

porção superior corresponde à superfície em contato com os bastões de dentina e 

tubos de polietileno.

4.8.2-Avaliação morfométrica

A avaliação morfométrica foi desenvolvida tomando por base alguns critérios 

morfológicos, como: fibras colágenas, fibroblastos, células inflamatórias, vasos 

sanguineos e outros componentes como substância fundamental amorfa, artefatos 

de técnica e corpos estranhos. Foi realizada no tecido conjuntivo capsular reacional, 

dos espécimes representativos dos grupos I e II. Esta avaliação foi submetida à 

análise estatística.

Nos espécimes representados pelas cápsulas de colágeno (grupo III) a 

morfometria não foi executada pelo fato destas terem sido reabsorvidas, não 
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havendo, portanto, padronização para se realizar esta avaliação. Desse modo, os 

espécimes do grupo III foram submetidos apenas à análise descritiva, que utilizou os 

critérios determinados para a avaliação morfométrica.

A. Casualização dos campos microscópicos

De cada amostra foram obtidas 3 lâminas contendo 3 cortes semi-seriados 

cada uma, com intervalos de 50μm entre cada lâmina. De cada lâmina foi escolhido 

um corte histológico para ser avaliado, e deste corte foram analisados 10 campos, 

sendo 5 campos de cada lateral, totalizando assim 30 campos por espécime. A 

reação ocorrida nas extremidades não foi avaliada devido ao fato da guta-percha 

estar selando as aberturas dos tubos de polietileno. Para a escolha dos 10 campos 

microscópicos por corte, foi utilizado um esquema de casualização sistemática 

(Figura 6), segundo as indicações de Weibel (1969). Nesse esquema os campos 

microscópicos são escolhidos em intervalos regulares, de maneira que todas as 

regiões do corte histológico sejam representadas na mesma contagem.

B. Avaliação morfométrica da densidade de volume (Vvi) das fibras 

colágenas, fibroblastos, células inflamatórias, vasos sanguíneos e outros 

componentes

Esses parâmetros histológicos foram avaliados com uma objetiva de imersão 

de 100X e um gratículo de integração II Zeiss (Carl Zeiss, Inc., - Alemanha) colocado 

em uma ocular Kpl 8X, composta de 10 linhas paralelas e de 100 pontos numa área 
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quadrangular (Figura 7). A imagem do gratículo foi superposta, sucessivamente a 30 

campos histológicos escolhidos por amostragem sistemática (WEIBEL, 1969) e 

anotados os números de pontos (Pi), que coincidiam com cada estrutura, ou seja, 

fibras colágenas, fibroblastos, células inflamatórias, vasos sanguíneos e outros 

componentes.

A densidade de volume (Vvi) foi determinada pela seguinte fórmula:

Vvi = Pi/P; onde P = número total de pontos.
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Figura 6 - Esquema de casualização dos campos microscópicos, em cada lateral, por corte 

histológico

Figura 7 - Gratículo de integração II Zeiss sobre a imagem de um corte histológico
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4.8.3-Análise estatística

A análise estatística dos valores obtidos para cada critério morfológico foi 

realizada utilizando o programa “Statistica 7.0” (StatSoft Inc., Tulsa, USA.). No 

confronto entre os materiais em cada período empregou-se o teste “t” de Student 

não pareado. Para a comparação global entre períodos de um mesmo material foi 

empregado o teste ANOVA e quando se evidenciou diferença significante, as 

comparações individuais foram realizadas pelo teste de Tukey. Para todos os testes 

o nível de significância foi de 5% (0,05). 
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5 RESULTADOS

5.1-ANÁLISE DESCRITIVA

- PERÍODO 15 DIAS:

 GRUPO I – TUBO DE POLIETILENO

O exame microscópico dos espécimes deste grupo revelou a formação de 

tecido conjuntivo de aspecto capsular, envolvendo o tubo de polietileno implantado. 

Essa cápsula mostrou-se de modo geral organizada, com presença de feixes de 

fibras colágenas bem definidos, moderada quantidade de vasos sanguíneos, 

presença de fibroblastos em grande quantidade bem como fibrocitos dispostos ao 

longo das fibras colágenas. Na superfície da cápsula em contato com o tubo de 

polietileno, a população celular era mais acentuada, revelando fibroblastos, 

pequenos vasos sanguíneos e células inflamatórias do tipo macrofágicas 

mononucleadas dispostas na região mais periférica. Na porção mais externa da 

cápsula a população celular está diminuída predominando estruturas compatíveis 

com feixes de fibras colágenas (Figura 8).

 GRUPO II – BASTÃO DE DENTINA

A microscopia demonstrou a formação de um tecido conjuntivo de aspecto 

capsular envolvendo o bastão de dentina implantado. Apresentou-se rico em 
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elementos celulares como fibroblastos, fibrocitos e células endoteliais estruturando 

vasos sanguíneos. De permeio às estruturas celulares havia feixes de fibras 

colágenas bem definidas e presença moderada de células macrofágicas 

mononucleadas dispostas geralmente em contato com a superfície do material 

implantado (Figura 9).

 GRUPO III – CÁPSULA DE COLÁGENO

Os espécimes deste grupo revelaram tecido subcutâneo de aspecto reativo, 

formado por feixes de fibras colágenas bem definidas, presença de fibroblastos 

entremeados com fibrocitos, neo-formação vascular e presença de macrófagos 

mononucleados esparsos. Não foram detectados vestígios de colágeno implantado

(Figura 10).
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Figura 8: Tubo de polietileno, período de 15 dias. Fibras colágenas ( ), vasos sanguíneos ( ), 

fibroblastos ( ), células inflamatórias do tipo macrofágicas mononucleadas ( ) e substância 

fundamental ( )

Figura 9: Bastão de dentina, período de 15 dias. Fibroblastos ( ), fibras colágenas ( ), vasos 

sanguíneos ( ), células macrofágicas mononucleadas ( ) e substância fundamental ( )
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Figura 10: Cápsula de colágeno, período de 15 dias. Fibras colágenas ( ), fibroblastos ( ), vasos 

sanguíneos ( ), macrófagos mononucleados esparsos ( ) e substância fundamental ( )
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- PERÍODO 30 DIAS:

 GRUPO I – TUBO DE POLIETILENO

Os espécimes representativos deste período exibiram uma estrutura capsular 

delgada, com presença marcante de feixes espessos de fibras colágenas, 

diminuição da população celular e de vasos sanguíneos. A presença de células 

estava caracterizada por fibroblastos e fibrocitos. O processo inflamatório 

apresentou-se reduzido, representado pela presença de macrófagos esparsos 

concentrados em geral na porção periférica, voltada para a superfície do tubo 

implantado (Figura 11).

 GRUPO II – BASTÃO DE DENTINA

A microscopia dos espécimes deste grupo revelou uma estrutura capsular 

mais delgada, rica em fibras colágenas, poucos vasos sanguíneos e população 

celular diminuída. As células presentes estavam representadas predominantemente 

por fibroblastos e a reação inflamatória estava ausente, entretanto, foi detectada a 

presença de células macrofágicas mononucleadas esparsas (Figura 12).

 GRUPO III – CÁPSULA DE COLÁGENO

A microscopia dos espécimes deste período revelou um tecido subcutâneo de 

aspecto denso rico em fibras colágenas, fibroblastos, fibrocitos, vasos sanguíneos e 

células macrofágicas mononucladas esparsas. Não foi detectado vestígios do 

material implantado (Figura 13).   
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Figura 11: Tubo de polietileno, período de 30 dias. Feixes de fibras colágenas ( ), fibroblastos ( ), 

vasos sanguíneos ( ), macrófagos ( ) e substância fundamental ( )

Figura 12: Bastão de dentina, período de 30 dias. Fibras colágenas ( ), fibroblastos ( ), vasos 

sanguíneos ( ), célula macrofágica mononucleada ( ) e substância fundamental ( )
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Figura 13: Cápsula de colágeno, período de 30 dias. Fibras colágenas ( ), fibroblastos ( ), vaso 

sanguíneo ( ), célula macrofágica mononuclada ( ) e substância fundamental ( )
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- PERÍODO 60 DIAS:

 GRUPO I – TUBO DE POLIETILENO

A microscopia dos espécimes deste grupo revelou uma estrutura tecidual de 

forma capsular bem delgada com feixe de fibras colágenas compactos. A população 

celular bem como os vasos sanguíneos apresentava-se diminuídos e as células 

macrofágicas eram escassas (Figura 14).

 GRUPO II – BASTÃO DE DENTINA

A microscopia demonstrou nos espécimes deste grupo estrutura capsular 

bem definida caracterizada pela presença de feixes de fibras colágenas compactos. 

No geral, a população celular estava diminuída bem como os vasos sanguíneos. As 

células presentes estavam representadas por fibroblastos e fibrocitos (Figura 15).   

 GRUPO III – CÁPSULA DE COLÁGENO

A maioria dos espécimes deste período revelou tecido com características de 

tecido subcutâneo normal. Diminuição de fibras colágenas, da população celular 

fibroblástica e fibrocítica e, destaque da substância fundamental (Figura 16). 
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Figura 14: Tubo de polietileno, período de 60 dias. Feixes de colágeno compactos ( ) e fibroblastos 

( )

Figura 15: Bastão de dentina, período de 60 dias. Feixes de colágeno compactos ( ), fibroblastos 

( ) e vaso sanguíneo ( )
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Figura 16: Cápsula de colágeno, período de 60 dias. Feixes de fibras colágenas ( ), fibroblastos

( ), vaso sanguíneo ( ) e substância fundamental ( )
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5.2-AVALIAÇÃO MORFOMÉTRICA DA DENSIDADE DE VOLUME (%) DE 

FIBRAS COLÁGENAS, FIBROBLASTOS, CÉLULAS INFLAMATÓRIAS, VASOS 

SANGUÍNEOS E DE OUTROS COMPONENTES ENCONTRADOS NO TECIDO 

CONJUNTIVO ADJACENTE AO MATERIAL IMPLANTADO

Os dados obtidos para a densidade de volume (%) de fibras colágenas,

fibroblastos, células inflamatórias, vasos sanguíneos e de outros componentes

encontrados no tecido conjuntivo reacional dos espécimes dos grupos I e II, nos 

diferentes períodos experimentais, encontram-se dispostos nos Apêndices A, B, C, 

D, E e F (valores individuais) e, os valores médios e o desvio padrão encontram-se 

na tabela 2 e representados nos gráficos 1, 2, 3, 4 e 5.

Tabela 2: Valores médios e desvio padrão da densidade de volume (%) de fibras colágenas, 

fibroblastos, vasos sanguíneos, células inflamatórias e de outros componentes encontrados no tecido 

conjuntivo adjacente à superfície do material implantado

15 dias 30 dias 60 dias
Tubo de 
polietileno-Grupo I
Fibras Colágenas 66,18 ±4,00 83,28 ±3,73 88,19 ±1,95
Fibroblastos 10,81 ±2,31 6,13 ±1,07 5,41 ±0,64
Vasos Sanguíneos 1,76 ±1,26 1,12 ±0,69 0,97 ±0,56
Cel. Inflamatórias 2,95 ±1,91 1,95 ±0,72 0,94 ±0,22
Outros 18,30 ±2,52 7,52 ±3,31 4,49 ±1,80
Bastão de dentina-
Grupo II
Fibras Colágenas 75,52 ±2,19 83,80 ±2,32 87,86 ±2,52
Fibroblastos 8,05 ±1,90 7,15 ±0,81 7,07 ±1,09
Vasos Sanguíneos 1,97 ±0,42 1,34 ±0,84 0,58 ±0,32
Cel. Inflamatórias 2,02 ±0,59 0,96 ±0,75 0,49 ±0,42
Outros 12,44 ±1,63 6,75 ±1,57 4,00 ±1,67
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Gráfico 1 – Representação gráfica dos valores médios da densidade de volume (%) das fibras 

colágenas 

Gráfico 2 – Representação gráfica dos valores médios da densidade de volume (%) dos fibroblastos
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Gráfico 3 – Representação gráfica dos valores médios da densidade de volume (%) dos vasos 

sanguíneos

Gráfico 4 – Representação gráfica dos valores médios da densidade de volume (%) das células 

inflamatórias
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Gráfico 5 – Representação gráfica dos valores médios da densidade de volume (%) de outros 

componentes
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5.3-ANÁLISE ESTATÍSTICA

Resultados do teste “t” de Student aplicado para a comparação entre os 

grupos I e II nos períodos experimentais, para cada um dos critérios morfológicos 

estabelecidos (Tabelas 3, 4 e 5). 

Tabela 3: Teste “t” de Student, comparando os grupos I e II, no período de 15 dias

15 dias
T. polietileno-Grupo I B. dentina-Grupo II p*

Fibras Colágenas 66,18 75,52 0,000 (s)
Fibroblastos 10,81 8,05 0,047  (s)
Vasos Sanguíneos 1,76 1,97 0,706 (ns)
Cél. Inflamatórias 2,95 2,02 0,281 (ns)
Outros 18,30 12,44 0,001 (s)
*p<0,05
s= diferença estatisticamente significante
ns= diferença estatisticamente não significante

Tabela 4: Teste “t” de Student, comparando os grupos I e II, no período de 30 dias

30 dias
T. polietileno-Grupo I B. dentina-Grupo II p*

Fibras Colágenas 83,28 83,8 0,774 (ns)
Fibroblastos 6,13 7,15 0,093 (ns)
Vasos Sanguíneos 1,12 1,34 0,640 (ns)
Cél. Inflamatórias 1,95 0,96 0,042 (s)
Outros 7,52 6,75 0,615 (ns)
*p<0,05
s= diferença estatisticamente significante
ns= diferença estatisticamente não significante
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Tabela 5: Teste “t” de Student, comparando os grupos I e II, no período de 60 dias

60 dias
T. polietileno-Grupo I B. dentina-Grupo II p*

Fibras Colágenas 88,19 87,86 0,812 (ns)
Fibroblastos 5,41 7,07 0,009 (s)
Vasos Sanguíneos 0,97 0,58 0,170 (ns)
Cél. Inflamatórias 0,94 0,49 0,042 (s)
Outros 4,49 4,00 0,632 (ns)
*p<0,05
s= diferença estatisticamente significante
ns= diferença estatisticamente não significante

Aos 15 dias, as fibras colágenas apresentaram diferença significante entre os 

2 grupos avaliados, apresentando-se em maior quantidade no grupo do bastão de 

dentina (p=0,000). Aos 30 e 60 dias não houve diferença significante.

A quantidade de fibroblastos aos 15 dias foi maior no grupo do tubo de 

polietileno, sendo essa diferença significante (p=0,047). Aos 30 e 60 dias, a 

quantidade de fibroblastos foi maior no grupo do bastão de dentina, apresentando 

diferença significante apenas no período de 60 dias (p=0,009). Para os vasos 

sanguíneos não houve diferença significante em nenhum dos períodos. 

As células inflamatórias apresentaram-se em menor quantidade no grupo II 

(bastão de dentina) em todos os períodos experimentais, sendo significante aos 30 e 

60 dias (p=0,042 e p=0,042).

A densidade de volume dos outros componentes encontrados no tecido 

conjuntivo reacional foi maior para o tubo de polietileno em todos os períodos, 

significante apenas aos 15 dias (p=0,001). 
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Resultados do teste ANOVA aplicado para a comparação global entre 

períodos de um mesmo material, para cada um dos critérios morfológicos 

estabelecidos e quando se evidenciou diferença significante, foi realizado o teste de 

Tukey (Tabela 6). 

Tabela 6: Teste ANOVA. Comparação entre os períodos experimentais nos grupos I e II e teste de 

Tukey para as diferenças significantes

Grupos Critério de 
densidade 

ANOVA
Valor de p

Tukey
p<0,05

Tubo de 
polietileno

Grupo I

Fibras Colágenas 0,000 (s) 15X30; 15X60

Fibroblastos 0,000 (s) 15X30; 15X60

Vasos Sanguíneos 0,289 (ns)

Cél. Inflamatórias 0,033 (s) 15X60

Outros 0,000 (s) 15X30; 15X60

Bastão de 
dentina
Grupo II

Fibras Colágenas 0,000 (s) 15X30; 15X60; 30X60

Fibroblastos 0,398 (ns)

Vasos Sanguíneos 0,003 (s) 15X60

Cél. Inflamatórias 0,002 (s) 15X30; 15X60

Outros 0,000 (s) 15X30; 15X60; 30X60

s= diferença estatisticamente significante
ns= diferença estatisticamente não significante

A comparação entre os períodos de experimentação de 15, 30 e 60 dias no 

grupo I (tubo de polietileno) resultou em diferença significante para os critérios fibras 

colágenas, fibroblastos e outros, sendo essa diferença entre 15 e 30 dias e 15 e 60 

dias para os 3 critérios. Para o critério células inflamatórias a diferença significante 

foi apenas entre os períodos de 15 e 60 dias, e para os vasos sanguíneos não 

houve diferença significante entre os períodos.



140 Resultados

Melina Vieira Bortolo

No grupo II (bastão de dentina), as fibras colágenas e outros componentes 

apresentaram diferença significante entre todos os períodos. As células inflamatórias 

demonstraram diferença nos períodos de 15 e 30 dias e 15 e 60 dias, já os vasos 

sanguíneos apenas entre 15 e 60 dias. Para os fibroblastos não houve diferença 

significante em nenhum dos períodos.
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6 DISCUSSÃO

6.1-DA METODOLOGIA

Os testes de biocompatibilidade são executados em diversos animais, como 

cães (POLLICK, et al., 1995; CANOVA, 2003; SCHWARZ, et al., 2007), carneiros 

(GOSAIN, et al., 2002; 2004), coelhos (MAEDA, 2005), camundongos (SCHWARTZ, 

et al., 2000), cobaias (RUMPEL, et al., 2006), hamsters (LASCHKE, et al., 2007) e

os ratos de laboratório, que segundo Hedrich (2000), são os animais experimentais 

mais comumente utilizados, pois é o modelo que melhor representa o funcionamento 

do sistema mamífero. Serve como modelo para o teste de um grande número de

materiais para aplicação em Endodontia e Cirurgia (TORNECK, 1966; PHILLIPS, 

1967; TORNECK, 1967; HORSTED; FEJERSKOV; JOHANNESEN, 1980; 

GORDUYSUS; ETIKAN; GOKOZ, 1998; HOLLAND, et al., 1999; 2001; 2002a;

2002b; MORAIS, et al., 2006; ZAMBUZZI, et al., 2006; GARCIA, 2008; GOMES, et 

al., 2008; MORI, et al., 2009).

A reprodução do rato em biotérios permite a eliminação de fatores individuais, 

como deficiência imune, ou estarem afetados por alguma doença, além de facilitar a 

obtenção do número de amostras necessárias. Esse animal tem um metabolismo 

mais acelerado, permitindo a obtenção de resultados num curto período de tempo 

(RODRIGUEZ SOSA, 2004). 

Para o presente estudo foram selecionados ratos machos devido às variações 

no ciclo hormonal das fêmeas, o que poderia interferir nos resultados. Os animais 
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tiveram a mesma origem, Biotério da Faculdade de Odontologia de Bauru-USP, e 

foram padronizados quanto à saúde, idade e peso corporal.

Para a implantação de pastas ou cimentos em tecido subcutâneo de ratos, é 

necessário a utilização de acondicionadores, veículos especiais que permitam um 

controle de sua forma e tamanho, conforme sugeriu Torneck (1966). Essa 

metodologia simula uma condição clínica de extravasamento de material 

endodôntico para o periodonto apical. Segundo a literatura, os implantes dos 

materiais endodônticos em tecidos podem ser realizados em tubos de polietileno 

(MAGRO, et al., 1987; GORDUYSUS; ETIKAN; GOKOZ, 1998; YALTIRIK, et al., 

2004; CINTRA, et al., 2006; MORAIS, et al., 2006; SUMER, et al., 2006; MORI, et 

al., 2009), de teflon (OLSSON; SLIWKOWSKI; LANGELAND, 1981; ECONOMIDES, 

et al., 1995; KOLOKOURIS, et al., 1996; 1998), em tubos de silicone rígidos 

(ZMENER; GUGLIELMOTTI; CABRINI, 1990), em tubos de dentina (SOUZA, et al., 

1977; ZANONI, et al., 1988; HOLLAND, et al., 1999; 2001; 2002a; 2002b), e 

recentemente, tem sido utilizada cápsulas de colágeno para determinados materiais 

(OLIVEIRA, et al., 1999; SICCA, et al., 2000; ZAMBUZZI, et al., 2005; 2006; 

GARCIA, 2008)

As normas da FDI (STANFORD, 1980; STANLEY, 1992; ISO, 1997)

recomendam período curto, 48 horas, para avaliação dos efeitos da incisão e do 

procedimento operatório. Para avaliar a reação do tecido conjuntivo, em contato com 

os materiais experimentais, recomendam períodos de 14 a 84 dias. A ADA (1972; 

1982) sugere períodos experimentais que podem variar entre 7-10, 21-35 e 60-80 

dias. Observamos que na literatura não existe um consenso entre os autores quanto 

aos tempos de avaliação. Torneck (1966; 1967) e Phillips (1967) utilizaram um 

período de 60 dias, Holland et al. (1999; 2001; 2002a; 2002b) optaram por períodos 
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de 7 e 30 dias, enquanto outros empregaram períodos que variam de 7 a 180 dias

(OLSSON; SLIWKOWSKI; LANGELAND, 1981; ORSTAVICK, 1988; ZMENER; 

GUGLIELMOTTI; CABRINI, 1990; ECONOMIDES, et al., 1995; KOLOKOURIS, et 

al., 1996; KOLOKOURIS, et al., 1998). Optamos pelos períodos de 15, 30 e 60 dias, 

pois são os mais próximos sugeridos pela ADA (1972; 1982).

6.1.1-Dos acondicionadores empregados

A implantação de materiais acondicionados em tubos, em tecido subcutâneo 

de pequenos animais é altamente reconhecida como método para avaliação, 

simulando uma condição clínica. Os implantes de materiais endodônticos podem ser 

realizados em tubos de polietileno, teflon, silicone, dentina e em cápsulas de 

colágeno, já que todos são bem tolerados pelo organismo dos animais. Os tubos de 

polietileno na implantação subcutânea em ratos, foram primeiramente avaliados por

Torneck (1966; 1967), que observou mínima ou nenhuma reação tecidual, indicando 

a aceitabilidade do material para avaliação de materiais endodônticos. Segundo 

Makkes et al. (1977), após duas semanas da implantação, os tubos de polietileno 

apresentaram alguns sinais de inflamação no tecido circunjacente, sendo que essa 

reação desapareceu após três semanas. Esses autores justificam o uso dos tubos 

de polietileno por serem veículos sólidos, de fácil manipulação e de implantação, 

não apresentando reação no tecido circunjacente, pois são quimicamente estáveis e 

não sofrem influência de substâncias que possam ser acondicionados em seu 

interior.



146 Discussão

Melina Vieira Bortolo

Posteriormente, outros autores utilizaram também os tubos de polietileno, 

onde foi observada a ausência de inflamação frente ao material (MAGRO, et al., 

1987; GORDUYSUS; ETIKAN; GOKOZ, 1998; YALTIRIK, et al., 2004; CINTRA, et 

al., 2006; MORAIS, et al., 2006; SUMER, et al., 2006; MORI, et al., 2009). 

Economides (1995), Kolokouris (1996; 1998) e Olsson, Sliwkiwski e Langeland

(1981) utilizaram tubos de teflon; Zmener, Guglielmotti e Cabrini (1990) implantaram 

tubos de silicone rígidos. Holland et al. (1999; 2001; 2002a; 2002b) empregaram 

tubos de dentina preparados a partir de raízes de dentes humanos, para avaliação 

do MTA e cimento Portland em tecido subcutâneos de ratos. Os tubos de dentina

foram utilizados em comparação aos tubos de polietileno e teflon, para poder 

observar a ação dos materiais nas paredes de dentina, aproximando-se assim do 

que realmente ocorria no canal radicular. Para os tubos de dentina vazios, que 

serviram como controle, observaram que decorridos os períodos experimentais, a 

inflamação foi diminuindo, demonstrando assim a biocompatibilidade desses 

acondicionadores. 

Oliveira et al. (1999), Sicca et al. (2000), Zambuzzi et al. (2005; 2006) fizeram 

uso de cápsulas de colágeno como acondicionadores de partículas de osso bovino. 

Observaram, aos 30 dias, reabsorção da cápsula e discreto infiltrado inflamatório 

com alguns focos de macrófagos, exibindo vacúolos citoplasmáticos, contendo 

vestígios de colágeno e, aos 60 dias, notaram ainda focos persistentes de reação 

inflamatória crônica. Garcia (2008) também fez uso de cápsulas de colágeno em 

ratos, entretanto, aos 30 dias, o exame microscópio dos espécimes revelou 

reabsorção completa da cápsula implantada e tecido subcutâneo normal.

O propósito de implantar tubos de polietileno, bastões de dentina e cápsulas 

de colágeno foi comparar a reação tecidual provocada por tais acondicionadores, 
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considerando que os mesmos são biocompatíveis, mas não há ainda na literatura 

trabalhos comparando esses materiais para avaliar qual deles causaria menor 

irritação aos tecidos. A cápsula de colágeno tem seu uso restrito, pelo fato de ser 

dissolvida e reabsorvida, sua reação tecidual foi descrita, mas não mensurada. A

cápsula de colágeno é utilizada apenas para determinados materiais como, por 

exemplo, para a implantação de partículas de osso bovino, pois como esse material 

não é fluido e não sofre presa permanece no formato que foi colocado na cápsula de 

colágeno, já nos casos de cimentos e pastas, estes escoariam para todo o tecido 

conjuntivo após a dissolução do colágeno, não havendo um limite para avaliação do 

material testado.

Optamos pelo bastão de dentina proveniente de raízes de dentes bovinos,

diferentemente dos estudos de Holland et al. (1999; 2001; 2002a; 2002b), nos quais 

os tubos de dentina foram preparados a partir de raízes de dentes humanos

extraídos. A estrutura dentinária de dentes bovinos se presta, perfeitamente a 

diversos experimentos envolvendo materiais endodônticos (BURROW, et al., 1994; 

REEVES, et al., 1995; CAMARGO, et al., 2007). Além da similaridade com os dentes 

humanos, há a facilidade em obtê-los, pois, atualmente, com a implantação da 

filosofia preventiva, as exodontias estão diminuindo.

A guta-percha foi utilizada para selamento das extremidades dos tubos de 

polietileno e não foi usada como controle, sendo seu objetivo tornar os tubos de 

polietileno em bastões, obtendo-se assim uma padronização na metodologia, já que 

os outros materiais avaliados eram neste formato. Esse selamento teve a finalidade, 

também, de impedir a invaginação de tecido conjuntivo neo-formado para o interior 

do tubo. A escolha da guta-percha para este objetivo foi devido ao fato, desta ser um 

material também biocompatível (HUNTER, 1957; HOLLAND, et al., 1975; 
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LEONARDO, et al., 1990; TAVARES; SOARES; SILVEIRA, 1994; MEJÍA; GARCIA, 

1998) e um dos materiais utilizados como controle em testes de biocompatibilidade

(BORTOLUZZI, 2005; MORAES, 2006; MAGRO-KATO, 2007; ORTIZ-OROPEZA, 

2007; MORI, et al., 2009). A guta-percha foi desinfetada com hipoclorito de sódio a 

1% por 1 minuto de acordo com trabalhos que demonstram a efetividade dessa 

solução para desinfecção de tais cones por este período (CARDOSO, et al., 1999;

BORTOLO, 2006). Em nosso estudo, optamos pela manipulação do hipoclorito de 

sódio em farmácia de manipulação, devido ao fato dos achados de Pécora et al. 

(1997), demonstrarem que soluções de hipoclorito de sódio a 5% sofreram 

degradação pelo tempo, isto é, perda do cloro ativo. 

6.2-DOS RESULTADOS

Os tubos de polietileno (grupo I) e bastões de dentina (grupo II) foram 

envolvidos por tecido conjuntivo neoformado, desenvolvendo uma estrutura 

capsular, enquanto que as cápsulas de colágeno foram reabsorvidas, não havendo 

condições para a formação capsular. A tabela 2 e gráficos 1, 2, 3, 4 e 5 demonstram 

que nos grupos I e II ocorreu, no decorrer dos períodos experimentais, processo de 

fibrose caracterizado pela diminuição gradativa das células inflamatórias, dos vasos 

sanguíneos, dos fibroblastos, e outros componentes, principalmente, da substância 

fundamental e aumento das fibras colágenas (COTRAN; KUMAR; COLLINS, 2000). 

No grupo III (cápsulas de colágeno) foi observado, conforme a microscopia 

descritiva, aos 15 dias, tecido subcutâneo reativo,caracterizado pela exuberância de 
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feixes de fibras colágenas; aos 30 dias a imagem era semelhante ao período 

anterior e aos 60 dias havia diminuição de fibras colágenas, da população 

fibroblástica e aumento da substância fundamental, caracterizando retorno à 

morfologia normal. Essa resposta tecidual confronta os resultados obtidos por 

Oliveira et al. (1999), Sicca et al. (2000) e Zambuzzi et al. (2005; 2006) que fizeram 

uso de cápsulas de colágeno como acondicionadores de partículas de osso bovino e 

no período de 10 e 20 dias observaram áreas focais com grande celularidade, 

caracterizada por células volumosas, contendo material no citoplasma, sugestivas 

de macrófagos contendo resíduos da cápsula de colágeno implantada. Aos 30 dias 

verificaram discreto infiltrado inflamatório focal, formado por macrófagos com 

vacúolos citoplasmáticos, contendo material, compatível com resíduos da referida 

cápsula implantada, e aos 60 dias, focos de reação inflamatória persistiam. Os 

resultados obtidos por Garcia (2008), que também fez uso de cápsulas de colágeno 

em tecido subcutâneo de ratos, revelaram, aos 30 dias, reabsorção completa da 

cápsula implantada e tecido subcutâneo normal, corroborando com os achados 

deste experimento.

Os resultados dos critérios morfológicos estabelecidos para os grupos I e II, 

submetidos ao teste “t” de Student, revelaram aos 15 dias, densidade de volume das 

fibras colágenas maior, de modo significante, para o grupo II (75,52) em relação ao 

grupo I (66,18). Os valores da densidade de volume de fibroblastos (10,81) e de 

outros componentes (18,30) do grupo I foram mais elevados, de modo significante, 

que os valores do grupo II.  As diferenças observadas nos critérios células 

inflamatórias e vasos sanguíneos foram insignificantes (Tabela 3). Aos 30 e 60 dias, 

os valores obtidos para os referidos critérios demonstraram alterações morfológicas 

importantes. As densidades encontradas para as fibras colágenas, vasos 
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sanguíneos e outros componentes não apresentaram diferenças significantes entre 

os grupos I e II, entretanto, os fibroblastos, aos 60 dias, apresentaram a densidade 

de volume maior para o grupo II, com diferença significante (p=0,009). O critério 

células inflamatórias com resultado significante para os períodos de 30 e 60 dias, 

apresentou menor densidade de volume de células inflamatórias para o grupo II 

(Tabela 4 e 5)

Os valores para densidade de células inflamatórias, aos 15, 30 e 60 dias, 

foram sempre maiores no grupo I (tubo de polietileno) quando comparado ao grupo 

II (bastão de dentina), com diferença significante aos 30 e 60 dias (Tabelas 4 e 5). A 

persistência de reação inflamatória mais acentuada frente ao polietileno pode estar 

relacionada à característica de sua composição, exercendo, possivelmente, maior 

quimiotaxia para macrófagos. Tal fato não guarda relação com reação imunológica, 

pois o polietileno não possui estrutura antigênica para provocar o seu 

desenvolvimento e, por outro lado, a sua biocompatibilidade já está consagrada 

(MAGRO, et al., 1987; GORDUYSUS; ETIKAN; GOKOZ, 1998; YALTIRIK, et al., 

2004; CINTRA, et al., 2006; MORAIS, et al., 2006; SUMER, et al., 2006; MORI, et 

al., 2009). Os bastões de dentina bovina, que tem um componente orgânico, 

poderiam provocar uma resposta imune, mas esse evento não ocorreu em nosso 

estudo, estando de acordo com os achados de Horsted, Fejerskov e Johannesen 

(1980), que também esterilizaram os tubos de dentina. Apesar da persistência do 

infiltrado macrofágico, a presença dessas células nos espécimes estudados foi 

discreta, em todos os períodos avaliados, não interferindo na produção de fibras 

colágenas, que aumentou gradativamente, até aos 60 dias (Gráfico 1) e com 

diferenças significantes entre os períodos estudados (Tabela 6).
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A comparação entre os períodos experimentais, nos grupos I e II, pelo Teste 

de ANOVA (Tabela 6), demonstra diferenças significantes para a maioria dos 

critérios morfológicos adotados, exceto para vasos sanguíneos no grupo I e para 

fibroblastos no grupo II. A aplicação do teste de Tukey (Tabela 6) revelou que todas 

as diferenças significantes, em ambos os grupos, envolviam os períodos inicial (15 

dias) e final (60 dias). Elegendo a produção de fibras colágenas como elemento, que 

traduz reparo ou isolamento de um corpo estranho pela fibrose, os valores de 

densidade foram significantes entre os períodos 15x30; 15x60 (grupo I) e 15x30; 

15x60 e 30x60 (grupo II), e associando o gráfico 1, é possível afirmar que os tubos 

de polietileno e os bastões de dentina tiveram um comportamento semelhante, não 

provocando reação tóxica.
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7 Conclusões
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7 CONCLUSÕES

Os resultados obtidos com a metodologia empregada neste experimento 

permitiram observar que:

- A persistência da reação inflamatória de baixa intensidade com 

predominância no grupo I (tubo de polietileno), quando comparada ao grupo II, 

apresentando diferença significante aos 30 e 60 dias, não interferiu na produção de 

fibras colágenas. 

- As cápsulas de colágeno (grupo III) foram reabsorvidas, não ocorrendo 

persistência de focos de reação inflamatória.

E concluir que:

- O tubo de polietileno e o bastão de dentina bovina provocaram reações 

teciduais semelhantes, demonstrando, aos 60 dias, um comportamento de reparo.

- As cápsulas de colágeno não interferiram na recomposição morfológica do 

tecido subcutâneo.
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APÊNDICE A

Tubo de polietileno 15 dias: Valores da densidade de volume (%) por animal

Rato Fibras Fibroblastos Vasos Cel. Inflam. Outros

1 64,98 13,47 0,86 2,89 17,80
2 69,54 12,78 0,93 1,86 14,89
3 65,95 12,40 1,26 3,04 17,35
4 59,15 8,35 3,94 6,22 22,34
5 69,97 8,85 0,95 0,45 19,78
6 67,50 9,00 2,64 3,22 17,64

APÊNDICE B

Tubo de polietileno 30 dias: Valores da densidade de volume (%) por animal

Rato Fibras Fibroblastos Vasos Cel. Inflam. Outros

1 85,66 6,65 0,12 1,66 5,91
2 86,58 6,00 1,93 0,96 4,53
3 86,28 5,60 0,54 1,93 5,65
4 83,04 7,17 1,34 2,88 5,57
5 81,00 4,33 1,72 1,59 11,36
6 77,07 7,05 1,08 2,67 12,13

APÊNDICE C

Tubo de polietileno 60 dias: Valores da densidade de volume (%) por animal

Rato Fibras Fibroblastos Vasos Cel. Inflam. Outros

1 86,33 6,06 1,60 1,32 4,69
2 90,68 5,64 0,85 0,71 2,12
3 85,97 4,89 0,60 0,94 7,60
4 89,10 4,56 0,66 0,96 4,72
5 89,81 5,16 0,38 1,02 3,63
6 87,20 6,15 1,72 0,72 4,21
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APÊNDICE D

Bastão de dentina 15 dias: Valores da densidade de volume (%) por animal

Rato Fibras Fibroblastos Vasos Cel. Inflam. Outros
1 72,82 11,15 2,62 1,01 12,40
2 78,59 7,98 1,43 2,53 9,47
3 75,28 6,18 2,24 1,99 14,31
4 76,29 6,89 1,85 1,72 13,25
5 76,88 6,71 1,99 2,25 12,17
6 73,32 9,39 1,69 2,58 13,02

APÊNDICE E

Bastão de dentina 30 dias: Valores da densidade de volume (%) por animal

Rato Fibras Fibroblastos Vasos Cel. Inflam. Outros
1 82,64 7,35 2,03 0,28 7,70
2 79,89 7,57 2,41 0,80 9,33
3 84,28 8,07 0,59 1,43 5,63
4 86,35 6,03 0,38 2,26 4,98
5 83,93 7,62 1,77 0,50 6,18
6 85,69 6,27 0,86 0,51 6,67

APÊNDICE F

Bastão de dentina 60 dias: Valores da densidade de volume (%) por animal

Rato Fibras Fibroblastos Vasos Cel. Inflam. Outros
1 86,01 7,18 0,52 0,21 6,08
2 83,84 8,35 0,29 1,34 6,18
3 89,67 7,11 0,33 0,28 2,61
4 88,06 7,50 0,67 0,44 3,33
5 88,93 7,23 0,49 0,30 3,05
6 90,67 5,05 1,17 0,36 2,75
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