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RESUMO 

 

 
O objetivo da presente pesquisa foi investigar o ganho e a qualidade óssea 

promovidos com a utilização da cerâmica bifásica HA/TCPp porosa 
comparativamente ao enxerto ósseo autógeno e ao Bio-Oss® associados ou não ao 
plasma rico em plaquetas (PRP), em cirurgias de levantamento de seio maxilar em 
coelhos. Em 54 coelhos foram realizados levantamento bilateral dos seios, sendo 
um dos seios preenchido com enxerto/biomaterial e sangue (SG) e o contralateral 
com o enxerto/biomaterial e PRP, e os grupos de tratamento designados de 
HA/TCPp/SG, HA/TCPp/PRP, AUT/SG, AUT/PRP, Bio-Oss/SG e Bio-Oss/PRP. 
Após os períodos de 30, 60 e 180 dias (n=18/período), as peças histológicas foram 
coletadas e fixadas em formol a 10% tamponado. Em seguida, imagens 
microtomográficas foram obtidas e as peças processadas histologicamente. O 
volume e altura do seio maxilar elevado foram determinados nas imagens 
microtomográficas e o percentual e volume do biomaterial e tecido ósseo avaliados 
nos cortes histológicos pela técnica morfométrica de volumetria de pontos. Os dados 
foram comparados pela ANOVA a três critérios e as médias contrastadas pelo teste 
de Tukey, com nível de significância de 5%. O volume e altura do seio maxilar 
elevado se mantiveram estáveis nos grupos Bio-Oss e HA/TCP, com valores médios 
de, respectivamente, 154,9mm3 e 5,6mm entre 30 e 180 dias, enquanto que, no 
grupo AUT essas mesmas dimensões reduziram, respectivamente, 33,3% e 21,7%. 
O enxerto autógeno sofreu rápida reabsorção e promoveu concomitantemente 
intensa neoformação/remodelação óssea até os 60 dias. Entre 60 e 180 dias o 
volume ósseo ganho não se manteve, reduzindo 52,5%. A associação do enxerto 
AUT com PRP acelerou o processo de neoformação/remodelação óssea e a 
reabsorção osteoclástica das partículas enxertadas. Já o volume do Bio-Oss® e 
HA/TCP, praticamente não se modificou em todo período e a formação óssea 
ocorreu nos espaços entre as partículas, ocupando um volume em média de 
42,85mm3 aos 60 dias, que se manteve até os 180 dias. A adição do PRP aos 
biomateriais Bio-Oss® e HA/TCPp não promoveu alterações na quantidade de tecido 
ósseo neoformado, porém acelerou o seu processo de maturação, em relação aos 
grupos associados com SG. Os três materiais aqui usados no levantamento de seio 
maxilar, permitiram uma expressiva formação óssea, porém o volume  ganho se 
manteve estável nos grupos HA/TCP e Bio-Oss, mas não no grupo AUT, onde esse 
volume reduziu drasticamente devido aceleração na remodelação óssea, com 
predomínio da reabsorção osteoclástica aliada à pressão sinusal. Conclui-se que o 
ganho ósseo no levantamento de seio maxilar com o HA/TCPp ou Bio-Oss mantém-
se estável porque oferece melhor resistência contra a pressão sinusal e a re-
pneumatização em relação ao obtido com enxerto autógeno. A associação do PRP 
ao enxerto autógeno acelera o processo de formação/remodelação óssea, porém a 
sua associação ao HA/TCPp ou Bio-Oss não influencia no ganho final de volume 
ósseo, mas aumenta a velocidade de sua maturação. 

Palavras-chave: Regeneração óssea. Enxerto ósseo. Materiais Biocompatíveis. 
Plasma rico em Plaquetas. Seio maxilar. Coelhos. 



 



 

ABSTRACT 

 

 
Comparative evaluation of new bone formation after grafting with HA/TCPp, 
Bio-Oss and autogenous bone associated or not with PRP in maxillary sinus 

lift surgeries in rabbits 
 

This study investigated the bone gain and quality achieved by utilization of 
biphasic porous ceramic HA/TCPp compared to autogenous bone graft and Bio-Oss® 
associated or not with platelet-rich plasma (PRP), in maxillary sinus lift surgeries in 
rabbits. Bilateral sinus lift was performed in 54 rabbits, being one side filled with 
graft/biomaterial and blood (SG) and the contralateral side was filled with 
graft/biomaterial and PRP, and the treatment groups were designed as HA/TCPp/SG, 
HA/TCPp/PRP, AUT/SG, AUT/PRP, Bio-Oss/SG and Bio-Oss/PRP. After periods of 
30, 60 and 180 days (n=18/period), the histological specimens were collected and 
fixed in buffered 10% formalin. Following, microtomographic images were obtained 
and the specimens were histologically processed. The volume and height of the lifted 
maxillary sinus were determined on the microtomographic images, and the percentage 
and volume of graft/biomaterial and bone tissue were morphometrically evaluated on 
the histological sections by point counting volumetry. Data were compared by three-
way ANOVA and the means were compared by the Tukey test, at significance level of 
5%. The volume and height of the lifted maxillary sinus were stable in the groups Bio-
Oss and HA/TCP, with mean values of 154.9mm3 and 5.6mm between 30 and 180 
days respectively, while in the group AUT the same dimensions were reduced in 
33.3% and 21.7%, respectively. The autogenous graft exhibited fast resorption with 
concomitant intense new bone formation and remodeling up to 60 days. Between 60 
and 180 days, the increase in bone volume was not maintained, reducing in 52.5%. 
The association of AUT graft with PRP accelerated the new bone formation/remodeling 
process and the osteoclastic resorption of grafted particles. Conversely, the volume of 
Bio-Oss® and HA/TCP was nearly unchanged throughout the period and bone 
formation occurred in the spaces between particles, filling a mean volume of 42.85mm3 

at 60 days, which was maintained up to 180 days. The addition of PRP to the 
biomaterials Bio-Oss® and HA/TCPp did not promote changes in the quantity of newly 
formed bone, yet accelerated its maturation in relation to groups associated with SG. 
The three materials presently used for maxillary sinus lift allowed significant bone 
formation, yet the volume gain was stable in the groups HA/TCP and Bio-Oss but not 
in the group AUT, in which this volume was dramatically reduced due to the 
accelerated bone remodeling, with predominance of osteoclastic resorption associated 
with sinus pressure. It was concluded that, the bone gain in maxillary sinus lift with 
HA/TCPp or Bio-Oss remains stable because it offers better strength against the 
sinus pressure and pneumatization compared to that obtained with autograft. The 
association of PRP with the autogenous graft accelerates the process of bone 
formation/remodeling, yet its association with HA/TCPp or Bio-Oss does not influence 
the final bone volume gain, but increases the rate of bone maturation. 

Keywords: Bone regeneration. Bone graft. Biocompatible materials. Platelet-rich 
plasma. Maxillary sinus. Rabbits. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 
Um desafio na reabilitação oral com o uso de implantes dentários metálicos 

é a deficiência na quantidade de osso no rebordo alveolar provocada pela perda 

precoce dos dentes e falta de estímulo funcional no local, além de ser acentuada 

pela colocação de próteses mal adaptadas (UEDA; TOHNAI; NAKAI, 2001). 

Particularmente na região posterior da maxila este problema é mais evidente 

pela proximidade dos seios maxilares, pois a perda precoce dos molares pode 

resultar em uma redução do volume ósseo vertical e horizontal além de outras 

condições anatômicas desfavoráveis para as cirurgias (YILDIRIM et al., 2001). 

Assim, a perda óssea mais proeminente nessa região, ocorre pelo aumento da 

atividade osteoclástica tanto junto a membrana sinusal devido a pressão no interior 

do seio maxilar promovendo a sua expansão, como junto ao osso alveolar devido a 

extração dentária (CHANAVAZ, 1990). 

Atualmente, para corrigir esse tipo de defeito ósseo em maior ou menor 

extensão, cirurgias reconstrutivas, como a de levantamento do assoalho do seio 

maxilar, com o uso de enxertos ósseos são rotineiramente realizadas previamente à 

instalação de implantes dentários (BOYNE et al., 2005; NKENKE; STELZLE, 2009). 

Nesse sentido, os enxertos podem ser autógeno quando o osso é removido de sítio 

extra ou intraoral do próprio paciente; homógeno ou alógeno quando proveniente de 

outro indivíduo da mesma espécie; e heterógeno ou xenógeno se obtidos de outras 

espécies. 

Dentre esses tipos de enxertos, o osso autógeno é considerado o melhor, ou 

seja, o padrão ouro para o tratamento de defeitos ósseos (PROUSSAEFS et al., 

2002; DEL FABBRO et al., 2004; BORONAT-LOPEZ et al., 2009), pois apresenta 

concomitantemente as propriedades de osteogênese, osteoindução e 

osteocondução (TONG et al., 1998; PEJRONE et al., 2002; GALINDO-MORENO et 

al., 2007; OPPENHEIMER; TONG; BUCHMAN, 2008; NKENKE; STELZLE, 2009).  

Convém salientar, que apesar das suas propriedades biológicas ideais esse 

tipo de enxerto possui também algumas limitações e/ou desvantagens: 1) na 

utilização de osso autógeno de origem intraoral existe a necessidade de 

intervenções cirúrgicas, com aumento da morbidade nos sítios doadores, além da 
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limitação na quantidade de osso autógeno (RAGHOEBAR et al., 2001; JOSHI, 2004; 

SCHIMMING; SCHMELZEISEN, 2004; RAGHOEBAR et al., 2007); 2) no uso de 

osso de áreas doadoras extraorais, há um aumento significativo no custo devido à 

necessidade de internação hospitalar, bem como uma maior morbidade na região 

doadora devido a extensão do defeito, com propensão de ocorrência de outras 

complicações no local (YOUNGER; CHAPMAN, 1989; UEDA; TOHNAI; NAKAI, 

2001); e 3) um outro fato importante salientado por alguns é que já durante o 

período de reparo da ferida ocorre uma reabsorção substancial do enxerto autógeno 

(HATANO; SHIMIZU; OOYA, 2004; OHYA et al., 2005; SUN et al., 2008), com 

diminuição significativa no volume total da região reparada. Em relação a esse 

último fato a origem embriológica da área doadora do enxerto estaria relacionada ao 

grau dessa reabsorção (ZINS; WHITAKER, 1983), sendo os obtidos da calvária 

apresentando menor taxa de reabsorção comparados aos obtidos da crista ilíaca 

(DONOVAN et al., 1993; JOHANSSON et al., 2001; SMOLKA et al., 2006; CRESPI 

et al., 2007). 

Visando contornar estes inconvenientes, nas últimas décadas, as pesquisas 

vêm buscando o desenvolvimento de biomateriais ósseo-substitutos com 

propriedades osteogênica e biomecânica ideais para serem utilizados em cirurgias 

ortopédicas e maxilofaciais (FUGAZZOTTO; VLASSIS, 1998; VALENTINI; 

ABENSUR, 2003; KURKCU et al., 2012). Especialmente no caso de cirurgias de 

levantamento do assoalho do seio maxilar quando o material é colocado logo abaixo 

da membrana sinusal buscando aumentar a produção e o volume ósseo nessa 

região, a estrutura do enxerto após o processo de reparo deve promover uma 

microarquitetura que permita uma ancoragem suficiente do implante através de sua 

osteointegração (KUHL et al., 2013).  

O uso de cerâmicas a base fosfato de cálcio sintéticos [hidroxiapatita (HA), 

fosfato tricálcio (TCP) ou a mistura de ambos (HA/TCP)] tem sido uma destas 

alternativas (WAGNER et al., 2012). Essas biocerâmicas apresentam: 1) boa 

biocompatibilidade e se ligam diretamente ao osso sem a interposição de qualquer 

outro tipo de tecido (GROSS; MULLER-MAI; VOIGT, 1990); 2) similaridade química 

com a fase mineral do tecido ósseo, sendo capazes de participar do equilíbrio 

cálcio/fosfato no organismo (KURASHINA et al., 1997); 3) excelente bioatividade e 

osteocondutividade (DACULSI et al., 2003), favorecendo o crescimento ósseo nos 
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locais em que se encontram; e 4) além disso, reagem com os fluídos fisiológicos 

ligando-se fortemente ao tecido duro e em alguns casos aos tecidos moles 

(BOCCACCINI; BLAKER, 2005). 

No entanto, os produtos comerciais caracterizados como sendo 

hidroxiapatita (HA) ou fosfato tricálcio (TCP) puros apresentam características 

favoráveis diferentes entre si (NERY et al., 1992). A HA exibe uma 

biocompatibilidade maior (AOKI, 1994) e isso é explicado pelo fato do fosfato de 

cálcio mais abundante no tecido ósseo ser aquele cuja composição química e 

estequiometria se aproxima da hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2] (BUSER; DAHLIN;  

SCHENK, 1996), mas a sua reabsorção é muito lenta (NORDSTROM; KARLSSON, 

1990). Por outro lado, o TCP (β-Ca3(PO4)), embora seja menos biocompatível, tem 

um grau e velocidade de dissolução e degradação maior (DE GROOT, 1983; KOHRI 

et al., 1993). Diante deste quadro, muitos pesquisadores têm trabalhado no 

desenvolvimento de cerâmicas bifásicas, ou seja, contendo na sua estrutura a 

associação da HA com o TCP, na tentativa de associar as boas qualidades de 

ambos. Assim, o compósito bifásico resultante dessa associação proporciona um 

tempo de reabsorção mais lento da porção HA, permitindo dessa forma atuar como 

um suporte para a deposição de células, e um tempo de reabsorção mais rápido da 

porção TCP, disponibilizando maior quantidade de poros que favorecem 

sobremaneira o crescimento ósseo. 

Nesse sentido, estudos realizados utilizando produtos cerâmicos bifásicos 

constituídos de HA/TCP, em uma proporção de 70/30 ou 60/40, têm demonstrado 

uma eficiência bem maior no reparo de defeitos ósseos do que a utilização de 

produtos contendo isoladamente HA ou TCP puros (NERY et al., 1992; KOHRI et al., 

1993). 

Por outro lado, uma característica muito importante para a atuação dos 

materiais cerâmicos é a presença de porosidades nas suas partículas. Apesar do 

aumento da porosidade diminuir a resistência mecânica do material isoladamente, a 

existência de poros com dimensões adequadas podem favorecer deposição de 

tecido mineralizado no interior das porosidades do material o que aumenta 

substancialmente a sua resistência in vivo (FERNANDES; LARANJEIRAS, 2000). 

Trabalhos recentes em nosso laboratório utilizando uma nova cerâmica bifásica 

HA/TCP porosa na proporção 70:30 tem demonstrado resultados promissores 



1 Introdução 28

quanto a sua utilização como material osteocondutor no tratamento de defeitos 

ósseos (CESTARI, 2010). 

Atualmente o biomaterial mais utilizado em cirurgias ósseas reconstrutivas é 

a matriz óssea inorgânica de origem bovina ou osso inorgânico, conhecida 

comercialmente por Bio-Oss® (CORINALDESI et al., 2013). Este material é uma 

matriz óssea mineral produzida pela remoção a altas temperaturas de todos 

componentes orgânicos do osso bovino medular sendo física e quimicamente 

comparável à matriz mineral do osso humano. Atua devido as suas propriedades 

osteocondutoras permitindo a integração do osso neoformado com a superfície de 

suas partículas (AABOE et al., 2000; ARTZI; TAL; DAYAN, 2001; CARMAGNOLA; 

ADRIAENS; BERGLUNDH, 2003; CORINALDESI et al., 2013). Segundo alguns 

pesquisadores, além de fornecer uma estrutura de suporte, este material também 

promove uma alta liberação de cálcio (HOEXTER, 2002) e fósforo, essenciais para a 

neoformação óssea. Devido ao enorme sucesso na sua utilização, esse biomaterial 

tem sido atualmente considerado o “padrão ouro” entre os materiais ósseo-

substitutos. O Bio-Oss® tem sido testado, em diversos modelos animais e de 

defeitos, como por exemplo, na elevação de seio maxilar, demonstrando a sua alta 

aplicabilidade (SCHLEGEL et al., 2003; LAMBERT et al., 2011; CHAVES et al., 

2012; JENSEN et al., 2012; LAMBERT et al., 2013), que tem sido confirmada pelos 

inúmeros relatos clínicos nas diversas áreas da odontologia (RICKERT et al., 2011; 

PETTINICCHIO et al., 2012; SCHMITT et al., 2013). 

Outro assunto que tem chamado atenção nessa área são os estudos 

utilizando os fatores de crescimento (URIST, 1992), como substâncias auxiliares no 

processo de reparação dos tecidos. Estas substâncias são produzidas por vários 

tipos celulares especialmente durante o desenvolvimento e o reparo tecidual e 

atuam promovendo a diferenciação, o crescimento e a proliferação celular, e seu uso 

como forma de modular os eventos celulares no reparo do tecido ósseo tem sido 

extensivamente relatado na literatura (CENTRELLA; MCCARTHY; CANALIS, 1989; 

HELDIN; WESTERMARK, 1999; ALBERTS et al., 2004). 

Entre esses relatos, chamam atenção os relativos ao fator de crescimento 

derivado de plaquetas (PDGF) e o fator de crescimento e transformação (TGF), 

fatores produzidos e liberados pelas plaquetas, e descritos como capazes de 

atuarem como mitógenos para as células do tecido ósseo, favorecendo o processo 
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de osteogênese e osteointegração dos enxertos aos implantes (CENTRELLA; 

MCCARTHY; CANALIS, 1989; OSTMAN et al., 1992; GRAVES; COCHRAN, 1994; 

SUMNER et al., 1995; MARX et al., 1998; ALBERTS et al., 2004). 

Uma opção segura e simples de obter o PDGF e TGF é através da técnica 

de dupla centrifugação do plasma rico em plaquetas (PRP). O plasma autólogo rico 

em plaquetas é um hemoderivado atóxico, não imunorreativo, obtido através de 

técnicas simplificadas de sequestração e concentração de plaquetas após múltiplas 

centrifugações de amostras sanguíneas. É descrito como um método de baixo custo, 

fácil obtenção, seguro e de aplicação clínica muito factível (MARX et al., 1998; 

ANITUA, 1999; LOZANO et al., 1999; OKUDA et al., 2003). 

Um dos maiores problemas na técnica cirúrgica de levantamento do 

assoalho do seio maxilar é o longo tempo de cicatrização. Uma das razões para 

utilização do PRP associado com materiais aloplásticos é a redução desse tempo 

em cerca de 50% (BOYAPATI; WANG, 2006). Vários benefícios foram observados 

quando da aplicação do PRP juntamente com o enxerto ósseo para a elevação do 

seio maxilar, como: 1) melhora na manipulação das partículas de enxerto, 2) 

facilitação na inserção do material particulado dentro do seio maxilar, 3) melhora na 

velocidade de formação e qualidade do osso neoformado, 4) maior vascularização, 

5) aumento na regeneração óssea, 6) aceleração da cicatrização dos tecidos moles, 

7) efeitos mitogênicos, 8) fonte de fatores de crescimento, 9) selante biológico 

natural, e 10) ausência de riscos de transmissão de doenças (BOYAPATI; WANG, 

2006). Uma meta-análise realizada a partir de 8 estudos clínicos controlados indicou 

que quando usado associado ao enxerto ósseo autógeno para elevação sinusal, o 

PRP reduziu o tempo total de cicatrização e promoveu na fase inicial, um aumento 

da formação óssea, mas não apresentou efeito significativo em relação à 

sobrevivência do enxerto no longo prazo (BAE; KIM; MYUNG, 2011). Apesar dos 

benefícios do uso do PRP relatados por alguns (WILTFANG et al., 2003; CONSOLO 

et al., 2007; INCHINGOLO et al., 2012; KHAIRY et al., 2013), outros salientam a 

existência de controvérsias sobre os efeitos do PRP na regeneração óssea 

(CAMARGO et al., 2002; LEKOVIC et al., 2003; FENNIS; STOELINGA; JANSEN, 

2004; KASSOLIS; REYNOLDS, 2005; NIKOLIDAKIS et al., 2006), com algumas 

publicações reportando pouco ou nenhum efeito benéfico na sua utilização (FROUM 
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et al., 2002; MONOV et al., 2005; RAGHOEBAR et al., 2005; PLACHOKOVA et al., 

2006; THOR et al., 2007). 

No sentido de dirimir essas dúvidas, inúmeras investigações com o PRP 

associado a diferentes tipos de substitutos ósseos têm sido desenvolvidos pelos 

pesquisadores em estudos em humanos (MAZOR et al., 2004; KASSOLIS; 

REYNOLDS, 2005; THOR et al., 2005; CONSOLO et al., 2007; SCHAAF et al., 

2008b; TORRES et al., 2009; STENPORT; ORTORP; THOR, 2011); em modelos 

experimentais com animais (ROLDAN et al., 2004; WILTFANG et al., 2004; ZHANG; 

YUAN; ZENG, 2004; BUTTERFIELD et al., 2005; FENNIS; STOELINGA; JANSEN, 

2005; JUNG et al., 2005; DALLARI et al., 2006; SCHLEGEL et al., 2007; MESSORA 

et al., 2008; ZHANG et al., 2011); e em estudos in vitro (EFEOGLU; AKCAY; 

ERTURK, 2004; KANNO et al., 2005; NAGATA et al., 2010b). 

Apesar dos diversos tipos de materiais disponíveis, a eficácia de cada um 

deles em termos de formação óssea e taxa de reabsorção tem sido raramente 

comparadas. Além disso, a associação do PRP à cerâmica de HA/TCPp em 

cirurgias de levantamento de seio maxilar não tem sido comparada na literatura. 

Com o interesse de analisar detalhadamente o comportamento biológico da 

HA/TCPp associada ao sangue ou ao PRP em cirurgia de levantamento de seio 

maxilar, considerou-se interessante a proposta de compará-la com o Bio-Oss e 

enxerto autógeno, ambos consagrados na literatura. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 
Complementando o que já foi apresentado na introdução, no presente 

capítulo far-se-á uma revisão dos trabalhos relacionados ao levantamento de seio 

maxilar utilizando osso autógeno e/ou biomateriais ósseo substitutos associados ou 

não ao PRP. 

Diversos trabalhos têm avaliado a utilização do PRP associado a materiais 

de preenchimento em cirurgias de levantamento de seio maxilar (FURST et al., 

2003; JAKSE et al., 2003; WILTFANG et al., 2003; MAZOR et al., 2004; RÓLDAN et 

al., 2004; KASSOLIS; REYNOLDS, 2005; INCHINGOLO et al., 2012). A maioria dos 

autores concorda que o PRP apresenta características adesivas biológicas que 

facilitam a manipulação do enxerto ósseo ou biomaterial ósseo substituto, 

especialmente no levantamento sinusal, por facilitar a inserção do material (FURST 

et al., 2003; JAKSE et al., 2003; MAZOR et al., 2004; STEIGMANN; GARG, 2005). 

No entanto, o que ainda gera alguma dúvida é se o PRP melhora a quantidade e a 

qualidade de osso neoformado e se acelera o processo de reparo ósseo após a 

elevação sinusal. Assim, a maioria dos trabalhos tem perseguido esclarecer esses 

pontos. 

 

2.1  LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR EM HUMANOS 
 

Philippart et al. (2003) submeteram 18 pacientes a cirurgia de levantamento 

de assoalho de seio maxilar, utilizando uma “pasta óssea” constituída por PRP, fator 

tecidual recombinante humano (rhTF), enxerto autógeno obtido de calvária e 

tetraciclina. Cinco a seis meses após a enxertia, uma amostra de osso foi removida 

no momento da colocação de cada implante metálico. A análise histológica das 

amostras mostrou a presença de tecido conjuntivo vascularizado e muitas espículas 

de osso lamelar, contendo osteócitos e circundadas por osteoblastos. Os autores 

concluíram que a ampliação da utilização deste protocolo poderia facilitar o processo 

de reparação, como também a segurança do paciente e o conforto do cirurgião.  

Thor et al. (2007) avaliaram o enxerto autógeno obtido de crista ilíaca e o 

PRP no levantamento sinusal. Onze pacientes foram submetidos à cirurgia bilateral, 

sendo que de um lado foi aplicado enxerto autógeno e PRP e no lado oposto 
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somente osso autógeno. Biópsias foram obtidas após 3 e 6 meses com o intuito de 

avaliar o efeito do PRP no reparo a curto e longo prazo. Os resultados histológicos 

mostraram que após 3 meses da cirurgia foi formado significativamente mais osso 

no lado tratado com osso autógeno + PRP comparado ao lado controle tratado 

somente com enxerto autógeno. Após 6 meses este efeito não foi mais observado. 

Esses resultados estão de acordo com os de estudos anteriores que mostraram que 

o PRP apesar de apresentar pequena capacidade regenerativa, pode influenciar 

positivamente as fases iniciais do processo de reparo.  

Estudo semelhante realizado por Khairy et al. (2013) em 15 pacientes que 

tiveram os seios maxilares elevados com enxerto autógeno com ou sem PRP 

observaram que o PRP não melhorou significativamente a densidade óssea 3 meses 

após o enxerto, mas que pode estar relacionada com a maior densidade óssea 

observada aos 6 meses. 

Com o objetivo de avaliar as mudanças na altura óssea alveolar através de 

análises radiográficas Kumar et al. (2015) realizaram levantamento de seio maxilar 

em 50 pacientes. Estes foram divididos em dois grupos (n=25), um recebeu enxerto 

autógeno obtido do ramo mandibular associado ao PRP enquanto o outro grupo 

recebeu enxerto autógeno associado ao sangue venoso. Radiografias panorâmicas 

foram realizadas antes da cirurgia, imediatamente após, 6 meses e 1 ano após a 

cirurgia. Os resultados deste estudo revelaram que ambos os grupos apresentaram 

aumento na altura óssea alveolar após a elevação sinusal e não apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes quando comparados entre si 1 ano após a 

cirurgia. 

Mazor et al. (2004) utilizaram enxerto autógeno, Bio-Oss® e PRP para o 

tratamento de 105 pacientes que necessitavam de levantamento unilateral do seio 

maxilar. Todos os seios foram elevados com uma mistura formada por 30% a 40% 

de enxerto autógeno, 60% a 70% de Bio-Oss® e PRP. Simultaneamente foram 

inseridos um total de 276 implantes nesses pacientes, e o período de 

acompanhamento variou de 16 a 32 meses. Os implantes foram expostos após 6 

meses, observando-se que a região não apresentava perda de altura óssea. Por 

outro lado, os pesquisadores verificaram que levantamentos de seios maxilares 

realizados anteriormente, sem a associação do PRP, a média de tempo necessário 

para a exposição de implantes foi de 9 meses. Assim, neste estudo, eles mostraram 
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que havia uma redução de 3 meses no período necessário para exposição, com o 

uso do PRP. Mas esse efeito do PRP descrito aqui deve ser considerado com 

cautela, visto que o modelo utilizado na pesquisa acima não tinha grupo controle. 

Galindo-Moreno et al. (2007) utilizaram a mesma combinação de enxerto 

autógeno, Bio-Oss® e PRP no levantamento de seio maxilar em 70 pacientes, sendo 

263 implantes instalados imediatamente ou após 6-8 meses. Foi observado 

praticamente 100% de sucesso nos implantes. As biópsias obtidas de 16 seios 

maxilares revelaram presença de 34,0% de tecido ósseo, 49,6% de tecido conjuntivo 

e 16,4% de biomaterial remanescente, sendo que as partículas de biomaterial 

estavam incorporadas ao novo osso formado. Levando em consideração as 

limitações apresentadas pelo estudo, os autores concluíram que essa combinação 

pode ser usada com sucesso em procedimentos de levantamento de seio maxilar. 

Inchingolo et al. (2012) utilizaram uma mistura de enxerto autógeno, matriz 

orgânica óssea e matriz inorgânica associados ou não ao PRP em 127 pacientes. 

Análises clínicas e radiográficas foram realizadas 6 meses após a realização da 

elevação sinusal.  Após a instalação dos implantes, 63 pacientes tratados com PRP 

apresentaram melhores resultados em relação a integração óssea, em comparação 

com os outros 64 pacientes que não receberam PRP. 

Mendonca-Caridad et al. (2013) avaliaram a associação do enxerto 

autógeno, PRP e β-TCP na elevação sinusal em 33 pacientes com instalação 

simultânea de implantes dentários. Sendo observada alta taxa de sucesso (94,2%) e 

sobrevivência (96,5%) dos implantes. Os autores concluíram que a utilização desta 

combinação de materiais com PRP na elevação sinusal com a instalação imediata 

de implantes, apresenta baixa morbidade cirúrgica e permite um menor tempo para 

a reparação óssea.  

Rodriguez et al. (2003) investigaram a aplicabilidade clínica do Bio-Oss® 

associado ao PRP em elevação de seio maxilar de humanos com a instalação 

simultânea de implantes. Foram realizados 24 levantamentos de seios maxilares em 

15 pacientes, sendo 70 implantes simultaneamente inseridos nas áreas elevadas. 

Após 4 meses foi obtido uma biópsia do seio maxilar de um paciente e análise 

tomográfica  realizada em 3 pacientes. A taxa de sucesso dos implantes foi alta 

(92,9%) e a biópsia mostrou a formação de novo osso em íntimo contato com as 

partículas do biomaterial. A densidade óssea da área elevada foi similar ou maior 
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que a do tecido ósseo nativo na região vizinha. Os pesquisadores concluíram que o 

tratamento usando PRP combinado com Bio-Oss® é efetivo na elevação sinusal com 

simultânea inserção de implantes dentários. No entanto, a confiabilidade deste 

estudo é comprometida pelo limitado grupo de pacientes, uma única biópsia óssea e 

ausência de grupo controle para comparação dos resultados. 

Estudos posteriores com o Bio-Oss® e o PRP, incluindo agora os grupos 

controle, foram realizados (TORRES et al., 2009; YILMAZ et al., 2013). Assim, 

Torres et al. (2009) realizaram um estudo clínico randomizado em 87 pacientes com 

144 procedimentos de elevação sinusal, com o objetivo de verificar se a associação 

do PRP melhorava ou não os resultados da elevação sinusal com o uso do Bio-

Oss®. Um total de 286 implantes foram instalados e a sua evolução acompanhada 

por um período de 24 meses. Para as análises histológica e histomorfométrica um 

estudo paralelo foi realizado em 5 pacientes edêntulos com a maxila simétrica 

severamente reabsorvida. Nestes pacientes foi realizada elevação sinusal bilateral, 

sendo que um lado foi preenchido com Bio-Oss® e PRP e o outro somente com Bio-

Oss® e após 6 meses biópsias ósseas foram obtidas. No estudo com 87 pacientes a 

taxa de sucesso dos implantes durante o período de monitoramento foi alta nos dois 

grupos sem diferença significante entre os sítios. No entanto, as análises histológica 

e histomorfométrica revelaram que o aumento ósseo foi estatisticamente significante 

maior nos locais tratados com Bio-Oss® e PRP. Portanto, os autores concluíram que 

o PRP não é um fator determinante para a sobrevivência dos implantes, mas que 

esse estudo revelou que o PRP aumenta as propriedades osteocondutivas do Bio-

Oss® aumentando com isso o volume de tecido ósseo formado. 

Seguindo a mesma linha de estudo Yilmax et al. (2013) realizaram a 

elevação sinusal bilateral em 10 pacientes com a utilização de Bio-Oss® e PRP em 

um lado e Bio-Oss® puro no outro. Após 8 meses, durante a instalação dos 

implantes biópsias ósseas foram obtidas. As análises radiográfica e histológica 

mostraram altura óssea satisfatória em ambos os grupos, porém no grupo tratado 

com PRP uma maior formação óssea com presença de um osso mais maduro. 

Del Fabbro et al. (2013) realizaram um estudo randomizado de levantamento 

de seio maxilar usando Bio-Oss (grupo controle) e Bio-Oss + PRP (grupo 

experimental) com o intuito de avaliar o possível impacto do PRP favorecendo a 

qualidade de vida dos pacientes nos períodos pós-operatórios. Assim, verificaram 
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que nos primeiros dias após a cirurgia, o grupo Bio-Oss + PRP exibia 

significantemente menos dor, inchaço e hematoma, com substancial melhora nas 

atividades funcionais em comparação ao grupo controle. Com isso, os 

pesquisadores concluíram que o PRP na elevação sinusal tem efeitos benéficos na 

qualidade de vida do paciente nos períodos iniciais após as cirurgias. 

Em um estudo comparativo entre os biomateriais ósseo-substitutos 

xenogênicos, os ossos inorgânicos Bio-Oss® e o OCS, ambos associados ao PRP, 

em levantamento de seio maxilar em 21 pacientes, com a colocação de implantes 

após 6-8 meses, Hieu et al. (2010) não observaram diferenças entre os dois 

biomateriais no período compreendido de 7 a 48 meses após a colocação das 

próteses. 

Com o intuito de avaliar e comparar a quantidade de novo osso formado 

Taschieri et al. (2015) realizaram a elevação sinusal bilateral em 6 pacientes com a 

região posterior de maxila edêntula. Um lado foi preenchido com matriz óssea 

bovina + PRP (grupo experimental) e o lado oposto preenchido somente com a 

matriz óssea bovina (grupo controle). Seis meses após a cirurgia duas biópsias 

ósseas foram obtidas de cada paciente para realização de análises histológica e 

histomorfométrica. O valor médio de osso novo no grupo controle foi de 22,7%, 

enquanto no grupo experimental foi de 30,7%. A adição de PRP à matriz óssea 

bovina pode aumentar a formação óssea nos primeiros 6 meses após a elevação 

sinusal, no entanto, não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes 

entre os grupos. 

Kassolis e Reynolds (2005) publicaram os resultados obtidos em um estudo 

simples cego randomizado em 10 pacientes onde a elevação sinusal bilateral foi 

realizada com o intuito de comparar o freeze dried bone allograft (FDBA) + PRP e 

FDBA + membrana reabsorvível. Biópsias foram obtidas 4 e 5-6 meses após o 

enxerto quando da colocação dos implantes. A análise histomorfométrica mostrou 

uma porcentagem maior de tecido vital (osso e tecido conjuntivo) formado no grupo 

FDBA + PRP (78,8% ± 8,3%) comparado ao grupo FDBA + membrana reabsorvível 

(63,0% ± 15,7%), assim como uma menor quantidade de partículas de FDBA no 

primeiro grupo. Os autores concluíram que a associação de FDBA e PRP aumenta o 

nível de formação óssea em comparação a técnica usando FDBA e membrana 

reabsorvível em elevação sinusal. 
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O β-TCP em combinação com o PRP também foi testado para elevação do 

assoalho do seio maxilar. Wiltfang et al. (2003) em experimento randomizado 

realizaram 45 procedimentos de elevação sinusal em 39 pacientes, sendo 22 com β-

TCP + PRP e 23 somente com β-TCP. Após 6 meses durante a colocação dos 

implantes foram coletados amostras de osso da região elevada. Foi observado um 

aumento pequeno na formação óssea, ao redor de 8-10%, quando o PRP foi 

adicionado ao β-TCP e a reabsorção do β-TCP não foi acelerada por essa adição. 

O enxerto ósseo autógeno é o padrão ouro também para procedimentos de 

elevação do assoalho do seio maxilar devido a presença na sua estrutura de células 

com potencial osteogênico. No entanto, fatores como a quantidade limitada, a 

necessidade de uma segunda intervenção cirúrgica e a morbidade pós-operatória 

podem limitar seu uso. Devido a disponibilidade e custo-efetividade, o PRP tem sido 

testado como potencial substituto ao enxerto autógeno intraoral. Nesse sentido, 

Steigmann e Garg (2005) compararam o reparo ósseo em levantamento bilateral de 

seio maxilar com PRP de um lado e TCP com sangue do outro, em 20 pacientes 

com altura óssea residual de 7-9 mm. Simultaneamente implantes foram instalados. 

Após 6 meses, evidências radiográficas apontaram para a presença de osso maduro 

principalmente na região apical dos implantes. Os pesquisadores observaram ainda 

que o lado que recebeu somente o PRP estava constituído na sua maior parte por 

tecido ósseo, enquanto que o contralateral continuava a apresentar evidência 

radiopaca de material residual de preenchimento. Os autores concluíram que o uso 

do PRP sozinho em casos com altura residual de 7 mm pode produzir crescimento 

ósseo.  

Diversos estudos têm sido publicados apontando os efeitos positivos do PRP 

no reparo ósseo após elevação sinusal (WILTFANG et al., 2003; KASSOLIS; 

REYNOLDS, 2005). No entanto, muitos são relatos de casos apresentando falta de 

um grupo controle (MAIORANA et al., 2003; PHILIPPART et al., 2003; RODRIGUEZ 

et al., 2003; MAZOR et al., 2004; GRAZIANI et al., 2005; PHILIPPART; DAUBIE; 

POCHET, 2005). Por outro lado, diversos estudos não mostraram efeitos positivos 

quando o PRP é associado com materiais de preenchimento na elevação sinusal 

(RAGHOEBAR et al., 2005; THOR et al., 2005; SCHAAF et al., 2008a, 2008b). 

Raghoebar et al. (2005) não encontraram efeitos benéficos quando o PRP foi 

combinado com enxerto ósseo autógeno obtido de crista ilíaca. 
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Schaaf et al. (2008a) avaliaram a influência do PRP em levantamento do 

seio maxilar utilizando enxerto ósseo autógeno obtido de crista ilíaca. Cirurgias 

foram realizadas em 53 pacientes com osso autógeno com e sem PRP e 4 meses 

após as cirurgias foram obtidas biópsias ósseas por ocasião da colocação dos 

implantes. A análise histomorfométrica das biópsias não indicou superioridade de 

nenhum dos tratamentos em termos de ganho de volume ósseo. Assim, os autores 

concluíram que o PRP não melhora o ganho de volume ósseo maxilar de maneira 

estatisticamente significativa. O mesmo grupo de pesquisadores avaliou ainda em 

2008, a hipótese do PRP influenciar na densidade óssea da maxila (SCHAAF et al., 

2008b). Com esse intuito 34 pacientes passaram pelos mesmos procedimentos do 

estudo anterior e também não observaram efeito positivo do PRP na densidade 

óssea avaliada por tomografia computadorizada (SCHAAF et al., 2008b). 

Thor et al. (2005) avaliaram o efeito do PRP associado a enxerto autógeno 

de crista ilíaca em procedimentos de elevação do seio maxilar. Dezenove pacientes 

foram tratados com enxerto autógeno com e sem PRP, e 6 meses depois 152 

implantes foram colocados sendo 76 em sítios com PRP e 76 em sítios sem PRP. O 

estudo mostrou alta taxa de sobrevivência dos implantes e condições estáveis do 

osso marginal após 1 ano tanto no grupo com PRP como no sem PRP. Não foram 

observados efeitos positivos no reparo ósseo com a adição do PRP, mas a 

manipulação das partículas de enxerto foi facilitada com essa adição. 

Contrapondo a esses vários trabalhos não mostrando vantagens 

(RAGHOEBAR et al., 2005; THOR et al., 2005; SCHAAF et al., 2008a, 2008b) na 

utilização do PRP quando associado a materiais de preenchimento na elevação 

sinusal, diversos outros estudos clínicos em humanos têm sugerido benefícios na 

sua aplicação (WILTFANG et al., 2003; KASSOLIS; REYNOLDS, 2005; CONSOLO 

et al., 2007; THOR et al., 2007; INCHINGOLO et al., 2012, KHAIRY et al., 2013). 

Essas diferenças nos resultados poderiam estar ligadas às biópsias como fator 

limitante, já que a região central em que ela é obtida poderia não ser representativa 

do restante do volume elevado do seio maxilar. Cumpre salientar, que em modelos 

animais o volume total da região elevada do seio maxilar pode ser avaliado após o 

levantamento sinusal. Além disso, quando utilizado o modelo animal, diminui-se a 

influência de fatores como a saúde sistêmica e resposta individual. Deste modo, 

vários estudos em animais já foram realizados em elevação de assoalho do seio 
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maxilar utilizando vários tipos de enxertos, como o enxerto autógeno, aloenxertos e 

xenoenxertos, com e sem PRP. 

 

2.2  LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR EM ANIMAIS 
 

Jakse et al. (2003) avaliaram o potencial regenerativo do PRP associado ao 

osso autógeno no levantamento de seio maxilar de ovelhas. A elevação sinusal foi 

realizada com osso autógeno associado ou não ao PRP e as biópsias foram obtidas 

após 4 e 12 semanas. A análise histológica mostrou resultados morfológicos 

similares tanto no grupo PRP quanto no controle. Morfometricamente o percentual 

de tecido ósseo entre os dois períodos avaliados foi de 26,1% para 46,9% no grupo 

controle comparado com 29,2% a 51,1% no grupo PRP, sem diferenças 

estatisticamente significantes entre grupos para cada período. Em um estudo similar 

realizado em coelhos, Butterfield et al. (2005) também não conseguiram encontrar 

ganhos no reparo ósseo com a adição do PRP no tratamento. Ambos os estudos 

utilizaram enxerto autógeno obtido da crista ilíaca, que apresenta um sério 

inconveniente, o seu significante potencial de reabsorção (CARINCI et al., 2005). 

Assim, a ocorrência de uma grande reabsorção do enxerto poderia ter mascarado 

qualquer possível potencial regenerador do PRP. 

Furst et al. (2003) compararam o osso inorgânico bovino (Bio-Oss®) puro ao 

associado com PRP na elevação sinusal bilateral em 12 minipigs. Simultaneamente 

implantes foram instalados nas regiões elevadas de ambos os lados. Quatro animais 

de cada grupo experimental foram sacrificados nos períodos de 3, 6 e 12 semanas e 

as peças histológicas processadas sem descalcificação. A seguir o contato osso-

implante (BIC) foi mensurado nos cortes histológicos. Em termos de BIC cortical, o 

grupo PRP apresentou valores inferiores nos períodos de 3 e 6 semanas em relação 

ao grupo sem PRP, mas valores equivalentes no período de 12 semanas. Os 

autores concluíram que o grupo PRP não apresentou resultados significantemente 

melhores que o grupo controle. No entanto, esses resultados poderiam ser 

parcialmente explicados pelo período relativamente curto de avaliação. 

Achados semelhantes foram relatados por Róldan et al. (2004) em 

levantamento de seio maxilar em minipigs, tratados com o Bio-Oss® + 15% em 

volume de osso autólogo associado ao PRP versus o Bio-Oss® + 15% de osso 
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autólogo associado à BMP-7, e colocação simultânea de implantes. A análise dos 

resultados obtidos mostrou que após 6 semanas da cirurgia,  a altura média do seio 

maxilar preenchido no grupo BMP-7 foi de 8,3 mm contra 3,6 mm no grupo PRP. No 

entanto, em relação à formação óssea o grupo PRP apresentou 51,35% de tecido 

ósseo neoformado enquanto o grupo BMP-7 apresentou 33,1%, sem diferença 

estatisticamente significante entre esses valores. Os pesquisadores concluíram que 

nas condições experimentais selecionadas o uso da BMP-7 apresentou melhor 

comportamento em relação à osseointegração dos implantes dentais e a altura de 

tecido ósseo neoformado comparado ao uso do PRP. Esse mesmo grupo de 

pesquisadores (ROLDAN et al., 2008) utilizando o mesmo modelo experimental 

avaliou a osseointegração de implantes dentários colocados simultaneamente ao 

levantamento sinusal realizado com 50% de enxerto autólogo e 50% de Bio-Oss® 

com a adição ou não de PRP. Os resultados obtidos mostraram que apesar do PRP 

possibilitar maior formação óssea na base do seio maxilar, ele não melhorou a 

osseointegração dos implantes e nem o crescimento ósseo ao redor das partículas 

de biomaterial. 

Grageda et al. (2005) investigaram o efeito do PRP no enxerto alógeno em 

levantamento de seio maxilar de ovelhas. Foi realizado o levantamento sinusal 

bilateral em 10 ovelhas usando osso alógeno desmineralizado e liofilizado (DFDBA - 

demineralized freeze-dried bone allograft) combinado com freeze-dried bone 

allograft (FDBA) córtico-medular com ou sem PRP. Após os períodos de 3 e 6 

meses, as análises histomorfométricas não mostraram diferença na área total de 

osso ou no percentual de tecido ósseo formado. Os pesquisadores concluíram que 

dentro das limitações do estudo, o PRP não promoveu aumento ou aceleração da 

regeneração óssea. 

Devido ao fato do efeito do PRP poder ser dependente da presença de 

células vitais, a combinação de células tronco e PRP tem sido investigada em 

estudos animais. Ohya et al. (2005) comparou a regeneração óssea entre um 

método de engenharia tecidual usando células tronco mesenquimais e PRP. A 

elevação sinusal foi realizada em 18 coelhos, sendo que o seio maxilar esquerdo 

recebeu um complexo de células tronco e PRP e o seio direito uma mistura de 

enxerto autógeno particulado obtido da crista ilíaca e PRP. Os animais foram 

divididos em períodos de 2, 4 e 8 semanas. O volume ósseo após 8 semanas foi de 
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20,6% e 20,9%, respectivamente, para cada grupo. Da mesma forma, não houve 

diferença na altura do seio elevado entre os dois grupos em nenhum dos períodos 

avaliados. Os pesquisadores concluíram que a aplicação da mistura de células 

tronco mesenquimais/PRP pode ser um novo método promissor para a elevação 

sinusal comparado ao enxerto autógeno e PRP. Neste estudo, além do PRP atuar 

como fonte de fatores de crescimento ele desempenha um papel de transportador 

de células tronco. No entanto, o efeito coadjuvante do PRP não pode ser aqui 

comprovado pela ausência do controle negativo. 

Klongnoi et al. (2006b) avaliaram em curto e longo prazo os efeitos do PRP 

associado ao osso autógeno ou fluorhidroxiapatita (Algipore) no levantamento de 

seio maxilar em 16 minipigs. Três implantes dentários foram instalados 

simultaneamente em cada lado. Os períodos de avaliação foram de 1, 2, 8 e 12 

meses pós-cirurgias. A adição de PRP resultou em menor formação óssea e menor 

contato osso-implante comparado com o enxerto autógeno ou Algipore puros, no 

entanto, sem diferenças estatisticamente significantes. Portanto, a aplicação de PRP 

não apresentou benefícios significantes no percentual de osso formado nem no 

contato osso-implante. No mesmo ano, Klongnoi et al. (2006a) utilizando o mesmo 

modelo anterior avaliaram o osso autógeno e vidro bioativo associados ou não ao 

PRP em levantamento de seio maxilar. Pode ser observado aumento no contato 

osso-implante em todos os grupos e períodos. No entanto, os resultados não 

mostraram efeito positivo significante do PRP no contato osso-implante após a 

elevação sinusal em ambos os grupos.  

Seguindo o mesmo modelo dos estudos anteriores, de levantamento de seio 

maxilar em minipigs, com inserção simultânea de implantes, Schlegel et al. (2007) 

avaliaram o enxerto autógeno e o Bio-Oss®, ambos associados ou não ao PRP. Os 

achados microradiográficos não mostraram diferenças significativas quando se 

utilizava o enxerto autógeno sozinho ou associado ao PRP. Usando o Bio-Oss® foi 

observado um efeito somente no período de 8 semanas no grupo PRP, mas esse 

efeito não foi estatisticamente significante. Em todos os outros períodos não foram 

observados efeitos positivos relacionados ao PRP. Os pesquisadores concluíram 

que não foram observados influência significante do PRP. 

Trindade-Suedam et al. (2010) por meio de histomorfometria e análise 

radiográfica avaliaram os resultados do enxerto ósseo autógeno e vidro bioativo, 
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associados ou não ao leukocyte-poor platelet-rich plasma (LP-PRP) nos seios 

maxilares de 20 coelhos. O período de avaliação foi de 90 dias pós-cirurgia. A 

análise dos dados histomorfométricos e radiográficos mostrou que os melhores 

resultados foram alcançados com o osso autógeno, em relação ao vidro bioativo ou 

à associação destes materiais com o PRP. Concluíram que o osso autógeno deve 

ser considerado o material de escolha para a enxertia em cirurgias de levantamento 

de seio maxilar.  
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 
O objetivo deste trabalho foi avaliar comparativamente a formação óssea 

sinusal após cirurgia de levantamento de seio maxilar em coelhos tratados com: 1) 

cerâmica bifásica HA/TCP porosa na proporção de 70:30, 2) osso inorgânico Bio-

Oss® e 3) osso autógeno, todos associados ou não ao plasma rico em plaquetas 

(PRP) , durante os períodos experimentais de 30, 60 e 180 dias pós-cirurgia. 

Os objetivos específicos são: 

• avaliar pela microtomografia de raios X o volume, altura do seio maxilar e 

modificações no seu conteúdo de preenchimento (enxerto e osso 

neoformado) nos diferentes grupos e períodos experimentais; 

• avaliar histologicamente a resposta tecidual e a formação óssea frente 

aos três tipos de materiais de preenchimento associados ao sangue ou 

ao PRP; 

• avaliar histomorfometricamente a densidade de volume do 

enxerto/biomaterial, tecido conjuntivo, tecido ósseo neoformado e medula 

óssea nos diferentes grupos e períodos experimentais. 

• avaliar indiretamente o volume total do enxerto/biomaterial, tecido 

conjuntivo, tecido ósseo neoformado e medula óssea nos diferentes 

grupos e períodos experimentais. 

Com os dados obtidos pretende-se verificar: 

• qual dos três materiais promoveu o maior ganho de formação óssea; 

• e se a associação do PRP ao tratamento favoreceu a ação de algum dos 

materiais testados no ganho e manutenção de volume ósseo. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 
4.1  MATERIAIS DE PREENCHIMENTO UTILIZADOS 

 

 

Para a pesquisa, foram utilizados os seguintes materiais (Figura 1): 

• osso autógeno córtico-medular triturado obtido da calvária dos animais; 

• cerâmica bifásica de hidroxiapatita e fosfato tricálcio porosa na proporção 

70/30 (HA/TCPp) – em desenvolvimento (Baumer S.A., Mogi Mirim, SP, 

Brasil, Lote 4052380, com granulação 0,5-0,75 mm); 

• matriz óssea bovina inorgânica (desproteinizada a 300ºC) – Bio-Oss® 

(Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Suíça, Lote 00120428 granulação de 

0,25-1,0 mm); 

• e membrana de osso cortical bovino reabsorvível – Gen-Derm® (Baumer 

S.A., Mogi Mirim, SP, Brasil, com registro ANVISA nº 103.455.00007, 

Lote: 4076638), para a cobertura do acesso ósseo de cada seio. 

 

 
Figura 1 -  Enxerto e biomateriais utilizados no 

volume de 0,2 mL 
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4.2  PLASMA RICO EM PLAQUETAS (PRP) 

 

4.2.1  Protocolo de obtenção do PRP 

 

Após anestesia geral, foi realizada a punção cardíaca utilizando-se uma 

seringa de 20 mL acoplada a agulha 30 X 0,80 mm, obtendo-se 11 mL de sangue de 

cada animal. Deste volume, 2 mL do sangue foi transferido para um tubo contendo 

3,6 mg de EDTA K2 (BD Vacumtainer Ref 367841) e 9 mL foi transferido igualmente 

para dois tubos de vidro estéreis contendo citrato de sódio tamponado a 0,105 M 

(BD Vacumtainer Ref 369714). A preparação do PRP foi realizada por um único 

profissional com paramentação cirúrgica (avental, gorro, máscara e luvas e óculos) 

de acordo com as recomendações feitas por Marx (2004).  

A obtenção do PRP foi realizada por centrifugação do sangue de acordo 

com o protocolo utilizado por Suaid et al. (2008). A separação celular dos elementos 

do sangue coletado foi feita por uma primeira centrifugação, utilizando-se uma 

centrífuga laboratorial (Modelo 80-2B, CentriBio). Os tubos (Figura 2A) foram 

centrifugados a 200 g (1200 rpm) por 10 minutos resultando em três componentes 

básicos: células vermelhas do sangue (CV) (fundo do tubo), PRP (meio do tubo) e 

plasma pobre em plaquetas (PPP) (parte superior do tubo) (Figura 2B). A seguir com 

o auxílio de uma pipeta a parte superior do tubo contendo o plasma e os leucócitos 

(2 mL) foi separada da parte inferior, contendo as células vermelhas sanguíneas, o 

conteúdo pipetado foi então transferido para um tubo de plástico para soro (BD 

Vacumtainer Ref 367812), sem anticoagulante, para uma segunda centrifugação a 

200 g (1200 rpm) por 15 minutos (Figura 2C) separando todo o PPP da substância 

remanescente corresponde ao PRP (cerca de 0,5 mL) (Figura 2D). O PRP foi então 

coletado com o auxílio de uma micropipeta de 1000 µL e transferido para um tubo 

estéril contendo o biomaterial onde foi acrescentado 0,06 mL de solução de cloreto 

de cálcio a 10% na proporção de 1:8 (Figura 2E). O tubo foi levado ao banho-maria 

a 37°C, por cerca de 10 minutos até que ocorresse a geleificação (Figura 2F) e o 

conteúdo pudesse ser aplicado no seio maxilar. 
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Figura 2 -  A- Sangue total; B- Após a primeira centrifugação: células vermelhas 
do sangue (CV) (fundo do tubo), PRP (meio do tubo) e plasma pobre 
em plaquetas (PPP) (parte superior do tubo); C- Plasma e os 
leucócitos (2 mL); D- Após a segunda centrifugação: o PPP e a 
substância remanescente correspondente ao PRP; E- Adição de 
0,06 mL da solução de cloreto de cálcio 10% na proporção de 1:8; 
F- Biomaterial e PRP após a geleificação 

 

 

4.2.2  Contagem das plaquetas no sangue total, PRP e PPP 

 

De cada animal foi obtido 0,5 mL de PPP e 1 mL de PRP. Destes, 0,5 mL de 

PRP foi adicionado ao material e geleificado para posterior preenchimento do seio 

maxilar, e 0,5 mL de PRP e 0,5 mL de PPP acondicionados em tubos de 0,6 mL 

(Figura 3B) e enviados ao laboratório de análises clínicas do Hospital de 

Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC-USP) para determinação do número 

de plaquetas. Além disso, foi obtido 2 mL de sangue de cada animal e colocados em 

um tubo contendo 3,6mg de EDTA K2 (BD Vacumtainer Ref 367841) para posterior 

avaliação do número de plaquetas pela determinação do hemograma completo 

(Figura 3A). Estas análises foram realizadas no analisador hematológico Horiba-Abx, 

modelo Pentra 80, sob a supervisão do responsável técnico Luiz Henrique 

Marchesano. 
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Figura 3 - A- Amostra de sangue total; B- 0,5 mL de PRP e 0,5 mL de PPP 

 

 
4.3  SELEÇÃO DOS ANIMAIS E GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

Após o projeto ter sido aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com 

Animais (CEEPA-Proc. N◦ 039/2011) a parte experimental foi realizada. Para este 

experimento foram utilizados 54 coelhos adultos (Oryctolagus cuniculus, New 

Zealand White) machos, adquiridos no Setor de Cunicultura da Fazenda Lageado da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – UNESP – Campus de Botucatu. 

Os animais, após chegarem ao Biotério Central da Faculdade de Odontologia de 

Bauru, passaram por um período de quarentena supervisionado, para o ganho de 

peso e a verificação de possíveis alterações de comportamento e de consumo de 

ração. Os coelhos foram confinados individualmente em gaiolas de aço e 

alimentados antes e durante o experimento com ração sólida triturada e água a 

vontade, exceto nas 12 horas pré-operatórias. As cirurgias dos animais foram 

realizadas quando estes estavam com cerca de 140 dias de idade e com massa 

corporal entre 3,5 a 4,5 kg. Foram utilizados somente coelhos machos para evitar a 

influência das variações hormonais no processo de reparo.  

Cada coelho, do total de 54, recebeu em cada seio maxilar o 

enxerto/biomaterial, no volume de 0,2 mL (Figura 1), sendo que um dos seios foi 

preenchido com material de preenchimento e 0,5 mL de sangue (SG) e o 

contralateral com material de preenchimento e 0,5 mL de PRP. Os grupos 

experimentais foram: 1) HA/TCPp/SG - HA/TCPp hidratado com sangue, 2) 

HA/TCPp/PRP - HA/TCPp associado ao PRP, 3) AUT/SG - osso autógeno 

previamente triturado hidratado com sangue, 4) AUT/PRP - osso autógeno 

previamente triturado associado ao PRP, 5) Bio-Oss/SG - Bio-Oss® hidratado com 
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sangue e 6) Bio-Oss/PRP - Bio-Oss® associado ao PRP. No total foram avaliados 18 

seios maxilares de cada tipo de tratamento, divididos em 3 períodos (30, 60 e 180 

dias). O osso autógeno córtico-medular utilizado aqui, foi removido da calota 

craniana. 

 

 
4.3.1  Intervenções cirúrgicas 

 

As cirurgias foram realizadas com os animais sob anestesia geral obtida pela 

aplicação inicial do relaxante muscular cloridrato de xilazina (AgriBrands Ltda.) na 

dose de 10mg/kg por via intramuscular, seguida após 10 minutos por injeção pela 

mesma via de cloridrato de quetamina (Dopalen AgriBrands Ltda.) na dose de 

50mg/kg, conforme especificações do The Institutional Animal Care and Use 

Committee (IACUC) (2010). Após a tricotomia da região da face e do crânio e 

antissepsia com solução aquosa de polivinilpirrolidona (PVP-I tópico) (Figura 4A), 

uma incisão em meia lua de 3 cm foi feita na pele da região do crânio (Figura 4B). O 

periósteo foi descolado expondo a superfície óssea do crânio e com uma broca 

trefina de 8 mm de diâmetro (Figura 4C), sob irrigação constante com solução salina 

fisiológica estéril, foram realizados dois defeitos na região da calota craniana para a 

retirada de cerca de 0,2 mL de osso autógeno de cada lado (Figura 4D). Após a 

coleta do enxerto autógeno este foi triturado com o auxílio de um alveolótomo 

(Figura 4E). 

Após a obtenção do enxerto autógeno, uma incisão em meia lua de 5 cm foi 

realizada no tegumento da região nasal. O periósteo foi descolado (Figura 5A) e com 

uma broca trefina de 4 mm de diâmetro (Figura 5B), sob irrigação de solução salina 

estéril abundante, foi perfurada uma janela cerca de 2 cm abaixo da sutura 

nasofrontal e 0,5 cm para lateral da sutura internasal de cada lado do animal. Após a 

remoção dos tampões ósseos para acesso aos seios maxilares superiores direito e 

esquerdo (Figura 5C), a membrana sinusal de cada seio foi delicadamente elevada 

com a utilização de uma cureta de dentina para prevenir perfuração e para 

possibilitar o preenchimento com os materiais conforme cada grupo de tratamento 

(Figura 5D). 



4 Material e Métodos 56

Após o preenchimento da cavidade sinusal colocou-se sobre a abertura de 

cada seio, uma membrana de osso cortical bovino reabsorvível (Gen-Derm®, 

Baumer S.A., Mogi Mirim, Brasil, RMS: 103.455.00007) para prevenir a invasão do 

local por outro tecido vizinho (Figura 5E). A sutura no local foi realizada com fio de 

seda 4-0 (Figura 5F).  

 

 

Figura 4 -  A- Animal após tricotomia e antissepsia; B- Incisão em meia lua 
de 3 cm na pele da região do crânio e descolamento do periósteo; 
C e D- Realização de dois defeitos na região da calota craniana 
com broca trefina de 8 mm para a retirada de osso autógeno; E- 
Enxerto autógeno triturado 
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Figura 5 -  A- Incisão na pele e descolamento do periósteo; B- Acesso ao 

seio maxilar esquerdo; C- Acesso bilateral aos seios maxilares 
direito e esquerdo; D- Preenchimento do seio maxilar; E- 
Recobrimento das aberturas com membrana; F- Sutura da pele 
com fio de seda 4-0 

 

 
4.3.2  Cuidados pós-operatório 

 

Após a cirurgia foi aplicado 10mg/kg do antibiótico enrofloxacino 2,5% 

(Flotril® 2,5%; Intervet - Schering-Plough, Rio de Janeiro, Brasil) durante 7 dias e 

0,1 mL por kg de peso do anti-inflamatório ketoprofeno (Ketofen® 1%, Merial, Brasil) 

durante 3 dias. Ambos os medicamentos foram administrados por via subcutânea. 

Durante os 7 dias do pós-operatório a ferida cirúrgica foi tratada com Rifocina® spray 

e após esse período os pontos foram removidos. 
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4.3.3  Sacrifício dos animais e obtenção das peças 

 

Após os períodos de 30, 60 e 180 dias (18 animais por período), os animais 

foram previamente sedados com a mistura de xilazina e quetamina na dose de 

1 mL/Kg e a seguir submetidos a injeção letal intracardíaca de cloreto de potássio a 

19% de acordo com a resolução número 714 do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária. As amostras contendo os seios foram colhidas e fixadas em formalina 

10% em tampão fosfato pH 7,2 por uma semana. 

 

 
4.4  MICROTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

 

4.4.1  Obtenção das imagens e reconstrução digital 

 

As peças foram submetidas a uma varredura de feixe de raios X em um 

microtomógrafo (MicroCT) modelo 1176 (Skyscan, Bélgica) na Faculdade de 

Odontologia de Araraquara – UNESP - Campus de Araraquara. A fonte de feixes de 

raios X foi operada a 80 kV e a 300 µA. Foi utilizado um filtro de Cu + Al e a amostra 

foi rotacionada a 180°, com um rotation step de 0,5°, gerando um tempo de 

aquisição de 15 minutos por amostra. Cada região de interesse foi reconstruída 

utilizando o software NRecon 1.6.1.5 (SkyScan, Belgium) mantendo-se sempre o 

mesmo padrão de reconstrução.  

 

 
4.4.2  Análises bidimensionais e tridimensionais de cada seio maxilar 

 

4.4.2.1  Análise da altura do seio maxilar (2D) 

 

Utilizando um software bidimensional DataViewer 1.4.3.1 (SkyScan, 

Belgium) foi realizado o alinhamento das imagens para obtenção de um corte sagital 

do centro do seio maxilar (Figura 6). Neste corte, foram realizadas 5 medidas da 

altura em mm (Figura 7) e em seguida obtidas as médias. Através deste mesmo 

programa foram obtidas imagens individuais nos planos sagital, coronal e transaxial. 
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Além das imagens individuais, foi obtido um grupo de imagens no plano coronal 

reconstruídas e alinhadas para posterior avaliação do volume do seio maxilar no 

software CTAn. 

 

 
Figura 6 - Software DataViewer utilizado para as análises bidimensionais mostrando o 

alinhamento transaxial, coronal e sagital  



4 Material e Métodos 60

 
Figura 7 -  Imagens do Software DataViewer mostrando como foi realizada a medição da 

altura do seio maxilar 

 

 
4.4.2.2  Análise volumétrica (3D) 

 

A mensuração do volume do seio maxilar foi obtida utilizando um software 

especifico CTAn 1.10.1.0 (SkyScan, Belgium), seguindo a seleção de uma área de 

interesse (ROI foi selecionado manualmente) posicionado entre o início do seio 
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maxilar preenchido e seu final. Assim, o volume total (VT) em mm3 de cada seio 

maxilar foi obtido, conforme ilustrado na Figura 8. 

 

 
Figura 8 -  A- Seleção da área para avaliação do volume do 

seio maxilar; B- Imagem do Software CTAn 
mostrando a realização da análise 3D para a 
obtenção do volume do seio maxilar 

 

 

4.5  PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO 

 

Após serem submetidas a obtenção das radiografias e das microtomografias 

computadorizadas, as peças foram lavadas em água corrente por 24 horas e 

colocadas em solução de EDTA (solução contendo 4,13% de Tritriplex III Merck e 

0,44 de hidróxido de sódio) a temperatura de 2 a 8°C, por um período de 
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aproximadamente 80 dias, sendo realizadas trocas semanais. As peças 

desmineralizadas foram processadas histologicamente para inclusão em Histosec-

Merck e cortes alternados de 5 µm de espessura (espaçamento de 100 µm) foram 

obtidos e corados pela hematoxilina-eosina (LUNA, 1968). 

 

 
4.6  ANÁLISE HISTOLÓGICA DESCRITIVA 

 

Os cortes histológicos foram examinados em um microscópio binocular 

Axioskop 2 (Carl Zeiss). A ocorrência dos seguintes eventos foram consideradas: a) 

integridade da membrana sinusal; b) presença de infiltrado inflamatório, c) formação 

de tecido ósseo e conjuntivo ao redor das partículas enxertadas; d) presença de 

células reabsortivas na superfície do material enxertado; e f) grau de maturidade do 

tecido ósseo formado. 

As fotomicrografias foram obtidas em no microscópio Olympus BX-50 

(Olympus Corporation, Tokyo, Japan) com câmera fotográfica acoplada (Olympus 

DP-71) e software Image-Pro Plus® 6.0 (Media Cybernetics; Bethesda, MD, USA). 

 

 
4.7  ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA 

 

4.7.1  Casualização dos cortes histológicos 

 

Todos os métodos estereológicos são baseados em princípios geométricos 

estatísticos, derivados da probabilidade em que imagens da estrutura na secção 

histológica coincidam com um sistema-teste apropriado. 

Deste modo, o ponto central nesses métodos está na casualização das 

amostras, ou seja, a escolha das amostras do tecido a serem confrontadas com o 

sistema-teste, deve ser realizada por um método que elimine a ocorrência de vício 

na amostragem. Para tanto, de cada peça histológica foram obtidas 6 lâminas 

contendo 3 cortes semi-seriados cada uma. Por meio de sorteio foram escolhidas 3 

lâminas para serem utilizadas e de cada lâmina selecionado um 1 corte histológico. 
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Toda extensão do seio maxilar preenchido foi avaliado em cada corte histológico 

selecionado. 

 

 

4.7.2  Avaliação morfométrica da densidade de volume 

 

A densidade de volume (Vvi) é definida como a fração ou percentual de 

volume do todo (enxerto/biomaterial + tecido reacional) ocupada por um determinado 

constituinte do todo (enxerto/biomaterial, tecido conjuntivo, tecido ósseo e medula 

óssea).  A densidade de volume foi avaliada pela técnica de volumetria relativa de 

contagem de pontos usando um retículo de integração II Zeiss composta de 10 

linhas paralelas e 100 pontos numa área quadrangular colocada em uma ocular Kpl 

8x Zeiss. No microscópio com objetiva 20x e ocular Kpl 8x a imagem do retículo foi 

superposta a campos histológicos por todo o seio maxilar preenchido (WEIBEL, 

1969) e os seguintes dados foram anotados: o número de pontos (pi) que caíam 

sobre cada constituinte (i) e sobre a loja cirúrgica inteira (P). A densidade de volume 

(Vvi) de cada tipo de estrutura foi calculada pela relação: Vvi = Ppi = pi/P (WEIBEL, 

1969). 

 

 

4.7.3  Avaliação do volume total de cada estrutura (Vti)  

 

Devido ao fato do tecido ósseo neoformado ter densidade radiográfica muito 

próxima ou similar aos biomateriais e especialmente ao enxerto autógeno não foi 

possível realizar uma quantificação volumétrica direta com precisão, das estruturas 

(enxerto/biomaterial, tecido ósseo) através do MicroCT. Assim, os dados 

quantitativos foram obtidos indiretamente utilizando-se nos cálculos, o volume total 

(VT) de cada seio maxilar obtido no MicroCT e a densidade de volume (Vvi) de cada 

estrutura (i) obtida pela morfometria. O volume total de cada estrutura (Vti) no interior 

do seio maxilar foi calculado pela seguinte regra: Vti = (VTxVvi)/100. 
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4.7.4  Determinação do número de osteoclastos por mm2 no tecido ósseo 

neoformado 

 

O número de osteoclastos/mm2 no tecido ósseo neoformado foi determinado 

utilizando uma objetiva de 20x e uma grade quadrangular acoplada a ocular 

perfazendo uma área de 0,25 mm2. Em 80 campos selecionados por amostragem 

sistemática (WEIBEL, 1969) foram contados o número de imagens de secções de 

osteoclastos (Nm), somente aquelas secções contendo 2 ou mais núcleos (ou seja, 

secções das células próximas do seu centro), localizados na superfície do osso 

neoformado. Conhecendo-se a área total analisada (A= 0,25 mm2 x 80 campos = 20 

mm2) e o número de imagens de osteoclastos contados nessa área, o número de 

osteoclastos/mm² de tecido do seio preenchido foi calculado por uma simples regra 

de três. 

 

 

4.7.5  Determinação do número de osteoclastos/células gigantes 

multinucleadas (CGM) por mm2 no biomaterial/enxerto 

 

O número de osteoclastos/CGM/mm2 na superfície do biomaterial/enxerto foi 

determinado utilizando a mesma metodologia utilizada para avaliação do número de 

osteoclastos/mm2 no tecido ósseo neoformado (item 4.7.4).  

 

 

4.8  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Na análise estatística dos dados quantitativos obtidos, avaliou-se 

primeiramente a homogeneidade das variâncias para cada variável pelo teste de 

Hartley, Cochran e Bartlett. Em seguida, os dados foram comparados pela análise 

de variância (ANOVA) a três critérios (material de enxerto, tratamento com PRP ou 

sangue e período de tratamento). Para as variáveis que apresentaram diferenças, ou 

seja, significância estatística com p˂0,05, as médias foram contrastadas entre si pelo 

teste de Tukey. Todos os testes foram efetuados utilizando o software Statistica 

(Version 10.0; StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA), adotando-se um nível de significância 

de p<0,05. 



 

5 RESULTADOS 
  



 

  



5 Resultados 67

5  RESULTADOS 

 

 
5.1  MASSA CORPORAL 

 

A massa corporal dos coelhos no dia da cirurgia (MCi) e ao término de cada 

período experimental (MCf), assim como os resultados da análise estatística estão 

apresentados na Tabela 1. A análise dos dados mostra que a massa corporal inicial 

(MCi), obtida no dia da cirurgia foi similar nos animais em todos os períodos 

experimentais, sendo em média de 3,97 ± 0,30 Kg. A massa corporal dos animais 

aos 30 dias não aumentou (MCi = MCf), enquanto que, os animais dos períodos de 

60 e 180 dias apresentaram ganho significante de massa corporal (MCf > MCi) de, 

respectivamente, 190 e 250 g. 

 

Tabela 1 -  Média e desvio padrão da massa corporal (Kg) dos animais no dia da cirurgia (MCi) e ao 
término de cada período experimental (MCf). Comparação entre períodos ANOVA um 
critério e comparação entre a MCi e MCf pelo teste “t” pareado 

Período Experimental em dias 
MCi 
(Kg) 

MCf 
(Kg) 

Teste “t” pareado “p” 

30  3,8 ± 0,25 3,8 ± 0,43
a
 0,87568 

60  4,0 ± 0,32
a
 4,2 ± 0,35

b 
0,00102 

180  4,0 ± 0,27
a
 4,3 ± 0,30

b
 0,00204 

Anova “p” 0,05195 0,00130  

18 animais/período 

Letras diferentes p<0,05. 

 

5.2  NÚMERO TOTAL DE PLAQUETAS 

 

Os dados laboratoriais de número total de plaquetas e as respectivas 

análises estatísticas estão apresentados na Tabela 2. A análise dos dados mostra 

que o número total de plaquetas no sangue total (NPla-ST) foi similar entre os 

grupos de coelhos de cada período, sendo em média de 275,4 ± 48,18 x103/mm3. O 

mesmo ocorreu para número total de plaquetas no PRP (NPla-PRP) com média de 

1443,7 ± 422,14 e no PPP (NPla-PPP) com média de 6,7 ± 4,35 indicando 

semelhante volume plaquetário médio no sangue coletado de todos os animais e no 
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PRP e PPP obtidos. O percentual de aumento de plaquetas no PRP foi de 439,65% 

comparado ao do ST. 

 

Tabela 2 - Média e desvio padrão do NPla-ST (x10
3
/mm

3
), NPla-PRP (x10

3
/mm

3
) e NPla-PPP 

(x10
3
/mm

3
) e o percentual de aumento de plaquetas no PRP em relação ao sangue total 

(%). Comparação entre períodos One-way ANOVA 

Período em dias 
NPla-ST 

(x10
3
/mm

3
) 

NPla-PRP 
(x10

3
/mm

3
) 

NPla-PPP 
(x10

3
/mm

3
) 

Percentual de 
aumento PRP (%) 

30  293,1 ± 44,07 1552,3 ± 463,44 8,4 ± 4,48 428,8 ± 122,26 

60  251,7 ± 38,95 1253,8 ± 349,75 6,1 ± 3,10 450,4 ± 122,14 

180  281,4 ± 61,54 1525,1 ± 453,24 5,6 ± 5,47 439,8 ± 101,48 

ANOVA "p" 0,11973 0,78539 0,30293 0,44784 

18 animais/período 

 

 

5.3  AVALIAÇÃO MICROTOMOGRÁFICA 

 

5.3.1  Padrão das imagens obtidas ao MicroCT nos diferentes períodos e 

grupos experimentais 

 

No grupo AUT (Figura 9) aos 30 dias, as imagens microtomográficas 

mostram na zona do reparo presença de grandes partículas de enxerto autógeno 

(Figura 9 A e D), apresentando radiopacidade intermediária, entremeadas por finas 

trabéculas ósseas (seta amarela) de radiopacidade similar à do enxerto, sendo mais 

evidentes nos tratados com PRP. A presença de partículas de enxerto tende a 

diminuir no período de 60 dias e praticamente desaparecem aos 180 dias, sendo 

este processo mais acentuado nos animais tratados com PRP. Por outro lado, as 

trabéculas ósseas se tornam mais espessas e escassas. Aos 180 dias foram 

observadas grandes áreas radiolúcidas no interior do seio maxilar correspondentes a 

tecido mole.  

Como já salientado no capítulo anterior devido a similaridade densitométrica 

entre o enxerto autógeno e o tecido ósseo não foi possível realizar as quantificações 

utilizando o software CTAn. 
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Figura 9 - Cortes sagitais dos seios maxilares preenchidos com enxerto autógeno e 

sangue (A, B, C) e enxerto autógeno e PRP (D, E, F) obtidos no programa 
DataViewer. Observar aos 30 dias grandes partículas de osso autógeno 
(seta vermelha), e espaços entre elas preenchidos por finas trabéculas 
ósseas (seta amarela), sendo mais evidente no grupo tratado com PRP. Aos 
60 e 180 dias ocorre gradual redução das partículas de osso autógeno (seta 
vermelha) com formação de trabéculas ósseas (seta amarela) mais 
espessas, porém menos frequentes 

 

No grupo Bio-Oss (Figura 10) o padrão evolutivo das imagens ao MicroCT 

não diferiu quanto ao tratamento. Assim, em ambos os grupos o seio maxilar 

mostrou-se preenchido por grande quantidade de material com radiopacidade 

levemente superior a do tecido ósseo remanescente e com pouco espaço 

radiolúcido entre eles. O material radiopaco mostrou tamanho menor em relação às 

partículas do enxerto AUT e HA/TCPp. Os espaços radiolúcidos diminuem entre 30 

e 60 dias indicando um aumento na formação óssea. Aos 180 dias, houve um 

aumento da radiopacidade e do tamanho das partículas, provavelmente devido ao 

maior grau de mineralização do tecido ósseo neoformado em relação aos períodos 

anteriores. Neste período, as áreas radiolúcidas entre as partículas aumentaram 

provavelmente em decorrência da remodelação óssea e formação de medula óssea.  
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Figura 10 - Cortes sagital do seio maxilar preenchido com Bio-Oss

®
 e sangue (A, B, C) 

e Bio-Oss
®
 e PRP (D, E, F) obtidos no programa DataViewer. Observar 

presença de biomaterial de radiopacidade levemente superior a do tecido 
ósseo remanescente. Presença de pouco espaço radiolúcido entre as 
partículas de material 

 

No grupo HA/TCPp (Figura 11), como no grupo Bio-Oss, o padrão evolutivo 

da imagens microtomográficas não diferiu quanto ao tratamento. Em ambos, as 

partículas de biomaterial apresentaram radiopacidade elevada, sendo facilmente 

distinguidas do tecido ósseo. Aos 30 dias, pequenas áreas de formação óssea, com 

radiopacidade intermediária, estavam presentes na superfície das partículas de 

cerâmica. O conjunto biomaterial-tecido ósseo estava circundado por áreas 

radiolúcidas referentes ao tecido mole. Entre 30 e 180 dias, as áreas radiopacas 

referentes ao tecido ósseo aumentaram gradualmente ocupando os espaços 

radiolúcidos entre as partículas. 
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Figura 11 - Cortes sagital do seio maxilar preenchido com HA/TCPp e sangue (A, B, C) 

e HA/TCPp e PRP (D, E, F) obtidos no programa DataViewer. Pode-se 
observar que as partículas de biomaterial (seta vermelha) em todos os 
períodos apresentam radiopacidade elevada. Aos 30 dias, pequenas áreas 
de formação óssea (seta amarela) pode ser observada ao redor das 
partículas de biocerâmica. Nos períodos de 60 e 180 dias ocorre um 
aumento significante na formação óssea (seta amarela) 

 

 
5.3.2 Volume total do seio maxilar preenchido com os diferentes biomateriais 

e enxerto 

 

A análise da Figura 12, dos resultados estatísticos nas Tabelas 3 e 4 e do 

gráfico na Figura 13 mostrou que o volume do seio maxilar preenchido com os 

diferentes materiais apresentou interação período x material, porém não ocorreram 

diferenças significantes entre período x tratamento. Aos 30 dias o volume do seio 

maxilar foi similar entre os diferentes grupos, sendo em média de 141,8 mm3. Entre 

30 e 180 dias o volume do seio maxilar, manteve-se constante nos grupos Bio-Oss e 

HA/TCPp, enquanto que, no grupo AUT o volume reduziu drasticamente passando 

de 118,9 mm³ aos 60 dias para 92,5 mm3 aos 180 dias. 
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Figura 12 -  Imagens do volume do seio maxilar preenchido dos animais nos 

diferentes grupos e períodos experimentais 
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Tabela 3 - Comparação entre o volume do seio maxilar preenchido dos animais tratados com os 
diferentes materiais associados ou não ao PRP nos diferentes períodos experimentais 
pela ANOVA a três critérios 

Variáveis 
ANOVA 

F Df p 

Período 0,732 2 0,484428 

Material 35,052 2 0,000000 

Tratamento 6,013 1 0,016626 

Período x Material 8,334 4 0,000014 

Período x Tratamento 0,414 2 0,662625 

Material x Tratamento 1,098 2 0,339111 

Período x Material x Tratamento 0,837 4 0,505971 

 

Tabela 4 - Média e desvio-padrão do volume do seio maxilar preenchido com os diferentes materiais 
nos períodos experimentais avaliados. Teste de Tukey aplicado para a interação período e 
material 

Período em dias 

TUKEY (período x material) 

AUT 
mm³ 

Bio-Oss 
mm³ 

HA/TCPp 
mm³ 

30  138,7 ± 14,68
a,c

 142,4± 17,72
a,b,c

 144,3 ± 17,19
a,b,c

 

60  118,9 ± 23,36
c,d

 146,4 ± 26,99
a,b,c

 171,8± 16,75
b
 

180  92,5 ± 32,06
d
 152,7 ± 28,10

a,b
 171,7 ± 13,43

b
 

Letras diferentes p<0,05. 

 

 

Figura 13 - Gráfico da média e desvio padrão do volume do seio maxilar 
preenchido (mm

3
) dos animais nos diferentes grupos e períodos 

experimentais 
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5.3.3  Altura da área reconstruída com os diferentes biomateriais e enxerto 

 

A análise dos resultados estatísticos das Tabelas 5 e 6 e do gráfico da 

Figura 14 mostra que a altura do seio maxilar preenchido apresentou interação 

quando comparados período x material. Aos 30 dias, a altura do seio maxilar foi 

similar entre os diferentes grupos, sendo em média de 4,99 mm. Entre 30 e 180 dias 

a altura do seio maxilar, manteve-se constante nos grupos Bio-Oss e HA/TCPp, 

enquanto que, no grupo AUT reduziu drasticamente entre 60 e 180 dias passando 

para 3,63 mm aos 180 dias (perda de aproximada de 1 mm em altura).  

 

Tabela 5 -  Comparação entre a altura do seio maxilar preenchido dos animais tratados com os 
diferentes materiais associados ou não ao PRP nos diferentes períodos experimentais 
pela ANOVA a três critérios 

Variáveis 
ANOVA 

F Df p 

Período 7,718 2 0,000919 

Material 31,149 2 0,000000 

Tratamento 0,871 1 0,353856 

Período x Material 4,119 4 0,004625 

Período x Tratamento 2,451 2 0,093379 

Material x Tratamento 1,274 2 0,286066 

Período x Material x Tratamento 0,350 4 0,843296 

 

Tabela 6 - Média e desvio-padrão da altura do seio maxilar preenchido com os diferentes materiais 
nos períodos experimentais avaliados. Teste de Tukey aplicado para a interação período e 
material 

Período em dias 

TUKEY (período x material) 

AUT 
mm 

Bio-Oss 
mm 

HA/TCPp 
mm 

30 4,6 ± 0,56
a,b

 5,0 ± 0,61
a,c

 5,3 ± 0,72
a,c

 

60 5,0 ± 0,57
a,c

 6,0 ± 1,02
c
 6,0 ± 0,37

c
 

180 3,6 ± 1,13
b
 5,6 ± 0,58

a,c
 6,0 ± 0,62

c
 

Letras diferentes p<0,05. 
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Figura 14 - Gráfico da média e desvio padrão da altura do seio maxilar 
preenchido (mm) dos animais nos diferentes grupos e períodos 
experimentais 

 

 

5.4  RESULTADOS HISTOLÓGICOS 

 

5.4.1  Período de 30 dias 

 

No grupo AUT em ambos os tratamentos, SG (Figura 15 A-C) e PRP (Figura 

15 D-F), o seio maxilar apresentou contorno irregular devido à variedade de formas 

e tamanho das partículas do enxerto. As partículas de osso autógeno estavam 

circundadas por tecido ósseo neoformado imaturo composto por finas trabéculas, 

cujos espaços estavam preenchidos em sua grande maioria por medula óssea 

vermelha e em menor quantidade por tecido conjuntivo. Na superfície do osso 

neoformado e das partículas de enxerto alguns osteoclastos estavam presentes. 

No grupo Bio-Oss em ambos os tratamentos, sangue (Figura 16 A-C) e PRP 

(Figura 16 D-F), o seio maxilar apresentou contorno mais uniforme em relação ao 

grupo AUT devido ao menor tamanho e regularidade das partículas. As partículas do 

Bio-Oss® apresentaram em sua superfície células gigantes multinucleadas tipo corpo 

estranho com grande quantidade de núcleos e com extensões citoplasmáticas em 

contato com a superfície do biomaterial. Como observado no grupo AUT a formação 
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óssea ocorreu na superfície do biomaterial, porém os espaços entre eles estavam 

preenchidos por tecido conjuntivo fibroso rico em células e vasos sanguíneos. 

No grupo HA/TCPp em ambos os tratamentos, sangue (Figura 17 A-C) e 

PRP (Figura 17 D-F), o seio maxilar apresentou contorno mais uniforme em relação 

ao grupo AUT devido ao formato mais arredondado das partículas. Embora as 

partículas de HA/TCPp fossem maiores e menos numerosas em relação ao Bio-

Oss®, elas apresentavam maior área de superfície devido a presença em sua 

estrutura de inúmeras concavidades e poros, os quais não foram observados nas 

partículas do Bio-Oss®. Aqui também, células gigantes multinucleadas tipo corpo 

estranho estavam presentes na superfície das partículas de HA/TCPp, com maior 

frequência, mas menor tamanho do que no grupo Bio-Oss. A formação óssea 

ocorreu tanto na superfície como nos pequenos poros e concavidades das 

partículas. Os espaços entre as partículas e osso neoformado estavam preenchidos 

por um tecido conjuntivo mais frouxo e vascularizado quando comparado ao 

presente no grupo Bio-Oss. 

Nos grupos HA/TCPp e Bio-Oss, estruturas lamelares estavam mais 

presentes nos grupos tratados com PRP, sugerindo maior maturidade do tecido 

ósseo. 
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Figura 15 - Fotomicrografia do seio maxilar de coelhos do grupo AUT tratados com SG e 

PRP no período de 30 dias: A e D) aspecto panorâmico do seio maxilar 
elevado mostrando a integridade e o contorno irregular da membrana sinusal 
(seta preta) objetiva de 2x. B-C e E-F). Detalhes da figura anterior mostrando 
as partículas de osso autógeno (A) envoltas por tecido ósseo (TO) e os 
espaços entre eles preenchido por tecido medular (TM) e tecido conjuntivo 
(TC). Objetivas de 10x e 40x. HE 



 



5 Resultados 79

 
Figura 16 - Fotomicrografia do seio maxilar de coelhos do grupo Bio-Oss tratados com SG 

e PRP no período de 30 dias: A e D) aspecto panorâmico do seio maxilar 
elevado mostrando a integridade o contorno regular da membrana sinusal. 
Objetiva de 2x. B-C e E-F) detalhes da figura anterior mostrando as partículas 
de biomaterial (B) envoltas por tecido ósseo (TO), os espaços entre eles 
preenchido por tecido conjuntivo (TC) e células gigantes multinucleadas tipo 
corpo estranho (seta preta) na superfície do biomaterial. Objetivas de 10x e 
40x. HE 
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Figura 17 - Fotomicrografia do seio maxilar de coelhos do grupo HA/TCPp tratados com 

SG e PRP no período de 30 dias: A e D) aspecto panorâmico do seio maxilar 
elevado mostrando a integridade o contorno regular da membrana sinusal. 
Objetiva de 2x. B-C e E-F) detalhes da figura anterior mostrando as partículas 
de biomaterial (B) envoltas por tecido ósseo (TO), os espaços entre eles 
preenchido por tecido conjuntivo (TC), tecido medular (TM) e células gigantes 
multinucleadas tipo corpo estranho (seta preta) na superfície do biomaterial. 
Formação óssea no interior das concavidades e poros do biomaterial (*). 
Objetivas de 10x e 40x. HE 

 



 



5 Resultados 83

5.4.2  Período de 60 dias 

 

No grupo AUT em ambos os tratamentos, SG (Figura 18 A-C) e PRP (Figura 

18 D-F), o seio maxilar apresentou uma menor quantidade de partículas de osso 

autógeno do que no período anterior, evidenciando a ocorrência de sua reabsorção 

precoce. As partículas de enxerto estavam circundadas por tecido ósseo 

neoformado composto por trabéculas de espessura fina a moderada, cujos espaços 

estavam preenchidos em sua grande maioria por medula óssea vermelha e pequena 

quantidade de tecido conjuntivo denso. Apenas dois seios maxilares apresentaram 

uma quantidade um pouco maior de tecido conjuntivo fibroso. Na superfície do osso 

novo e das partículas de enxerto alguns osteoclastos estavam presentes.  

No grupo Bio-Oss em ambos os tratamentos, SG (Figura 19 A-C) e PRP 

(Figura 19 D-F), o seio maxilar exibia grande quantidade de partículas de biomaterial 

associadas ao tecido conjuntivo e a extensas áreas com direta aposição de novo 

tecido ósseo. Além disso, as partículas de biomaterial apresentavam em sua 

superfície células gigantes multinucleadas do tipo corpo estranho. Neste período os 

espaços entre as partículas apresentavam-se ocupados por grande quantidade de 

tecido ósseo e medula óssea em substituição ao tecido conjuntivo observado no 

período anterior. 

No grupo HA/TCPp em ambos os tratamentos, SG (Figura 20 A-C) e PRP 

(Figura 20 D-F), o seio maxilar exibia grande quantidade de partículas do 

biomaterial, similar ao observado no período anterior. Grande parte da superfície e 

das concavidades e poros das partículas estavam circundados e/ou preenchidos por 

tecido ósseo neoformado, aumentando o seu volume e preenchendo grande parte 

dos espaços anteriormente ocupados pelo tecido conjuntivo. A medula óssea 

gradativamente também foi invadindo os espaços entre as partículas partindo da 

região do osso nasal em direção à membrana sinusal.  



 



5 Resultados 85

 
Figura 18 - Fotomicrografia do seio maxilar de coelhos do grupo AUT tratados com SG e 

PRP no período de 60 dias: A e D) aspecto panorâmico do seio maxilar 
elevado mostrando a integridade e o contorno irregular da membrana sinusal. 
Objetiva de 2x. B-C e E-F) detalhes da figura anterior mostrando as partículas 
de osso autógeno (A) envoltas por tecido ósseo (TO) e os espaços entre eles 
preenchido por medula óssea amarela (TM). Objetivas de 10x e 40x. HE 
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Figura 19 - Fotomicrografia do seio maxilar de coelhos do grupo Bio-Oss tratados com SG 

e PRP no período de 60 dias: A e D) aspecto panorâmico do seio maxilar 
elevado. Objetiva de 2x. B-C e E-F) detalhes da figura anterior mostrando as 
partículas de biomaterial (B) envoltas por tecido ósseo (TO), os espaços entre 
eles preenchidos na sua maior parte por tecido medular (TM), em menor parte 
por tecido conjuntivo (TC) e células gigantes multinucleadas tipo corpo 
estranho (seta preta) na superfície do biomaterial. Objetivas de 10x e 40x. HE 
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Figura 20 - Fotomicrografia do seio maxilar de coelhos do grupo HA/TCPp tratados com 
SG e PRP no período de 60 dias: A e D) aspecto panorâmico do seio maxilar 
elevado mostrando a integridade o contorno regular da membrana sinusal. 
Objetiva de 2x. B-C e E-F) detalhes da figura anterior mostrando as partículas 
de biomaterial (B) envoltas por tecido ósseo (TO), os espaços entre eles 
preenchido por tecido conjuntivo (TC) e tecido medular (TM). Formação óssea 
no interior das concavidades e poros do biomaterial (*). Objetivas de 10x e 
40x. HE 
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5.4.3  Período de 180 dias 

 

No grupo AUT em ambos os tratamentos, SG (Figura 21 A-C) e PRP (Figura 

21 D-F), o seio maxilar apresentou pequenas e raras partículas de osso autógeno, 

denotando a ocorrência de uma grande reabsorção osteoclástica de suas partículas 

no período, principalmente no grupo tratado com PRP. As pequenas partículas 

remanescentes de enxerto estavam circundadas por tecido ósseo neoformado 

apresentando sinais de processo de reabsorção/remodelação, em menor 

intensidade ao observado no período de 60 dias. Ao término de 180 dias, o seio 

maxilar do grupo AUT estava caracterizado pela presença de finas trabéculas 

ósseas no seu interior dispersas entre grande quantidade de medula óssea amarela 

e aparente redução do volume total elevado cirurgicamente. 

No grupo Bio-Oss em ambos os tratamentos, SG (Figura 22 A-C) e PRP 

(Figura 22 D-F), a quantidade de biomaterial e de tecido ósseo neoformado mostrou-

se similar em relação ao período de 60 dias, enquanto que a medula óssea passou a 

preencher quase todos os espaços anteriormente ocupados por tecido conjuntivo. O 

tecido ósseo neoformado mostrou-se mais maduro ou lamelar em relação ao 

observado no período de 60 dias. Algumas áreas de reabsorção osteoclástica tanto 

no biomaterial quanto no tecido ósseo neoformado, estavam presentes indicando 

que, o Bio-Oss® é lentamente reabsorvido durante o processo de remodelação 

óssea.  

Os grupos HA/TCPp/SG (Figura 23 A-C) e o HA/TCPp/PRP (Figura 23 D-F), 

assim como no período anterior, apresentaram grande quantidade de biomaterial, 

superior ao do grupo Bio-Oss neste mesmo período. Este fato evidencia que a sua 

reabsorção ocorre muito lentamente. O padrão de formação óssea continuou o 

mesmo dos períodos anteriores, com formação óssea ao redor das partículas e no 

interior das concavidades e poros. A qualidade e a quantidade de tecido ósseo 

formado mostrou-se similar ao observado no grupo Bio-Oss, o mesmo ocorrendo 

com a medula óssea que passou a ocupar grande parte dos espaços anteriormente 

preenchidos por tecido conjuntivo. Osteoclastos estavam presentes na superfície do 

tecido ósseo neoformado e nas partículas de biomaterial, indicando que, toda região 

do seio elevado encontrava-se ainda em processo de remodelação óssea. 
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Figura 21 - Fotomicrografia do seio maxilar de coelhos do grupo AUT tratados com SG e 

PRP no período de 180 dias: A e D) aspecto panorâmico do seio maxilar 
elevado mostrando a integridade e o contorno irregular da membrana sinusal. 
Objetiva de 2x. B-C e E-F) detalhes da figura anterior mostrando as partículas 
de osso autógeno (A) envoltas por tecido ósseo (TO) e os espaços entre eles 
preenchido por grande quantidade de medula óssea amarela (TM). Objetivas 
de 10x e 40x. HE 
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Figura 22 - Fotomicrografia do seio maxilar de coelhos do grupo Bio-Oss tratados com SG 

e PRP no período de 180 dias: A e D) aspecto panorâmico do seio maxilar 
elevado. Objetiva de 2x. B-C e E-F) detalhes da figura anterior mostrando as 
partículas de biomaterial (B) envoltas por tecido ósseo (TO), os espaços entre 
eles preenchidos medula óssea (TM). Células gigantes multinucleadas tipo 
corpo estranho (seta preta) na superfície do biomaterial. Objetivas de 10x e 
40x. HE 



 



5 Resultados 97

 
Figura 23 - Fotomicrografia do seio maxilar de coelhos do grupo HA/TCPp tratados com SG e 

PRP no período de 180 dias: A e D) aspecto panorâmico do seio maxilar elevado 
mostrando a integridade o contorno regular da membrana sinusal. Objetiva de 2x. 
B-C e E-F) detalhes da figura anterior mostrando as partículas de biomaterial (B) 
envoltas por tecido ósseo (TO), os espaços entre eles preenchidos por tecido 
medular (TM). Células gigantes multinucleadas tipo corpo estranho (seta preta) na 
superfície do biomaterial. Formação óssea no interior das concavidades e poros 
do biomaterial (*). Objetivas de 10x e 40x. HE 
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5.5  RESULTADOS HISTOMORFOMÉTRICOS  

 

5.5.1  Densidade de volume de enxerto/biomaterial 

 

A análise dos resultados estatísticos nas Tabelas 7, 8 e 9 e do gráfico na 

Figura 24 mostrou que a densidade de volume ou percentual de volume ocupado 

pelo material enxertado no seio maxilar preenchido apresentou interação quando 

comparados período x material e período x tratamento. Aos 30 dias, a densidade de 

volume de HA/TCPp e de Bio-Oss® foi similar, sendo me média de 44,5%, enquanto 

que o do osso autógeno foi de apenas 12,6%. Entre 30 e 180 dias, o percentual de 

volume ocupado pelo AUT, Bio-Oss® e HA/TCPp reduziu, respectivamente, 0,73, 0,3 

e 0,17 vezes. Aos 180 dias o percentual do biomaterial no grupo HA/TCPp foi 1,24 e 

11,13 vezes maior comparado ao Bio-Oss® e AUT, respectivamente. Aos 30 dias, o 

percentual do enxerto/biomaterial foi similar comparando apenas o tratamento 

(sangue x PRP), sendo em média de 33,92%. A seguir os percentuais de 

enxerto/biomaterial já aos 60 dias nos grupos tratados com PRP (23,61%) foram 

similares aos tratados com sangue (23,41%) aos 180 dias, mostrando que a 

redução/reabsorção do enxerto/biomaterial foi mais rápida no grupo tratado com 

PRP. 

 

Tabela 7 -  Comparação entre o percentual de volume ocupado pelo enxerto/biomaterial no seio 
maxilar preenchido dos animais tratados com os diferentes materiais associados ou não 
ao PRP nos diferentes períodos experimentais pela ANOVA a três critérios 

Variáveis 
ANOVA 

F Df p 

Período 810,24 2 0,000000 

Material 8599,51 2 0,000000 

Tratamento 154,93 1 0,007649 

Período x Material 72,61 4 0,010949 

Período x Tratamento 86,86 2 0,018452 

Material x Tratamento 14,58 2 0,495552 

Período x Material x Tratamento 40,64 4 0,107332 
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Tabela 8 - Média e desvio-padrão do percentual de volume ocupado pelo enxerto/biomaterial no seio 
maxilar preenchido com os diferentes materiais nos períodos experimentais avaliados. 
Teste de Tukey aplicado para a interação período e material 

Período em dias 

TUKEY (período X material) 

AUT 
% 

Bio-Oss 
% 

HA/TCPp 
% 

30  12,6 ± 8,06
a
 43,5 ± 3,91

b,d
 45,6 ± 6,45

d
 

60  10,2 ± 5,29
a
 32,2 ± 4,76

c,f
 37,0 ± 4,76

c
 

180  3,4 ± 3,39
e
 30,5 ± 2,86

f
 37,8 ± 2,74

b,c
 

Letras diferentes p<0,05. 

 

Tabela 9 - Média e desvio-padrão do percentual de volume ocupado pelo enxerto/biomaterial no seio 
maxilar tratado com SG ou PRP nos períodos experimentais avaliados. Teste de Tukey 
aplicado para a interação período e tratamento 

Período em dias 

TUKEY (período X tratamento) 

SG 
% 

PRP 
% 

30  35,5 ±14,43
a
 32,3 ± 18,78

a,b
 

60  29,3 ± 12,96
b
 23,6 ± 12,35

c
 

180 23,4 ± 15,99
c
 24,4 ± 15,22

c
 

Letras diferentes p<0,05. 

 

 
Figura 24 - Gráfico da média e desvio padrão do percentual de material no 

seio maxilar preenchido (%) dos animais nos diferentes grupos e 
períodos experimentais 
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5.5.2  Volume total de enxerto/biomaterial 

 

Quando calculamos o volume total de enxerto/biomaterial a partir do 

percentual obtido pela morfometria e o volume total do seio elevado pela 

microtomografia verificamos através da análise dos resultados estatísticos (Tabelas 

10 e 11) e do gráfico (Figura 25) que o volume total do enxerto/biomaterial 

apresentou interação quando comparado período x material. Aos 30 dias, o volume 

do material foi similar entre os grupos Bio-Oss e HA/TCp (média de 63,85 mm3) e 

menor no AUT (17,86 mm3). O volume do enxerto AUT reduz drasticamente 0,82 

vezes entre 30 e 180 dias, passando a ocupar 3,16 mm3 do seio maxilar elevado. Já, 

o Bio-Oss® reduziu apenas 0,25 vezes entre 30 e 60 dias e o do HA/TCPp se 

manteve constante durante todo o período experimental, indicando menor 

reabsorção da HA/TCPp em relação ao Bio-Oss®. 

 

Tabela 10 - Comparação entre o volume de enxerto/biomaterial no seio maxilar preenchido dos 
animais tratados com os diferentes materiais associados ou não ao PRP nos diferentes 
períodos experimentais pela ANOVA a três critérios 

Variáveis 
ANOVA 

F Df p 

Período 11,359 2 0,000052 

Material 309,064 2 0,000000 

Tratamento 12,192 1 0,000824 

Período x Material 3,195 4 0,017915 

Período x Tratamento 2,974 2 0,057395 

Material x Tratamento 0,362 2 0,697644 

Período x Material x Tratamento 0,758 4 0,555709 

 

Tabela 11 - Média e desvio-padrão do volume de enxerto/biomaterial no seio maxilar preenchido com 
os diferentes materiais nos períodos experimentais avaliados. Teste de Tukey aplicado 
para a interação período e material 

Período em dias 

TUKEY (período x material) 

AUT 
mm³ 

Bio-Oss 
mm³ 

HA/TCPp 
mm³ 

30 17,9 ± 12,61
a
 62,1 ± 10,11

b
 65,6 ± 11,41

b
 

60 12,3 ± 7,18
a,d

 46,9 ± 9,79
c
 63,6 ± 10,58

b
 

180 3,2 ± 4,14
d 
 46,5 ± 9,95

c
 64,8 ± 4,97

b
 

Letras diferentes p<0,05. 
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Figura 25 - Gráfico da média e desvio padrão do volume de material no seio 
maxilar preenchido (mm

3
) dos animais nos diferentes grupos e 

períodos experimentais 

 

 
5.5.3  Densidade de volume de tecido conjuntivo 

 

A análise dos resultados estatísticos das Tabelas 12 e 13 e do gráfico da 

Figura 26 mostrou que densidade de volume ou percentual de volume ocupado por 

tecido conjuntivo no seio maxilar preenchido apresentou interação quando 

comparados apenas período x material. Aos 30 dias o percentual de tecido 

conjuntivo foi maior no grupo Bio-Oss (30,8%) seguido pelo HA/TCPp (23,5%) e AUT 

(14,2%). Entre 30 e 180 dias o percentual de tecido conjuntivo reduz 

acentuadamente 1,80, 3,04 e 1,83 vezes, respectivamente, no grupo AUT, Bio-Oss e 

HA/TCPp, não havendo diferenças estatisticamente significantes entre os grupos no 

período de 180 dias. 
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Tabela 12 - Comparação entre o percentual de volume de tecido conjuntivo no seio maxilar 
preenchido dos animais tratados com os diferentes materiais associados ou não ao PRP 
nos diferentes períodos experimentais pela ANOVA a três critérios 

Variáveis 
ANOVA 

F Df p 

Período 60,028 2 0,000000 

Material 35,516 2 0,000000 

Tratamento 2,723 1 0,103248 

Período x Material 6,390 4 0,000186 

Período x Tratamento 1,520 2 0,225698 

Material x Tratamento 0,055 2 0,946318 

Período x Material x Tratamento 0,707 4 0,589616 

 

Tabela 13 - Média e desvio-padrão do percentual de volume de tecido conjuntivo no seio maxilar 
preenchido com os diferentes materiais nos períodos experimentais avaliados. Teste de 
Tukey aplicado para a interação período e material 

Período em dias 

TUKEY (período x material) 

AUT 
% 

Bio-Oss 
% 

HA/TCPp 
% 

30  14,2 ± 6,06
a,f

 30,8 ± 5,40
c
 23,5 ± 6,69

b
 

60 7,7 ± 5,11
d
 17,7 ± 5,37

a,b,e
 15,2 ± 2,52

a,f
 

180  7,9 ± 1,98
d
 10,1 ± 2,24

d,f
 12,8 ± 3,06

d,e,f
 

Letras diferentes p<0,05. 

 

 
Figura 26 - Gráfico da média e desvio padrão do percentual de tecido 

conjuntivo no seio maxilar preenchido (%) dos animais nos 
diferentes grupos e períodos experimentais 
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5.5.4  Volume total de tecido conjuntivo 

 

A análise dos resultados estatísticos nas Tabelas 14 e 15 e do gráfico da 

Figura 27 mostra que o volume de tecido conjuntivo apresentou interação quando 

comparado período x material. Aos 30 dias o volume de tecido conjuntivo foi menor 

no grupo AUT (19,76 mm3) seguido pelo HA/TCPp (33,67 mm3) e Bio-Oss 

(44,01 mm3). Aos 60 dias o volume do tecido conjuntivo reduz drasticamente em 

todos os grupos sendo o menor valor verificado no grupo AUT enquanto que, no 

grupo Bio-Oss e HA/TCPp os valores foram similares. Aos 180 dias o volume de 

tecido conjuntivo mantem-se similar ao observado aos 60 dias. 

 

Tabela 14 -  Comparação entre o volume de tecido conjuntivo no seio maxilar preenchido dos animais 
tratados com os diferentes materiais associados ou não ao PRP nos diferentes períodos 
experimentais pela ANOVA a três critérios 

Variáveis 
ANOVA 

F Df p 

Período 49,0489 2 0,000000 

Material 51,6725 2 0,000000 

Tratamento 0,2962 1 0,587942 

Período x Material 4,7630 4 0,001822 

Período x Tratamento 0,9950 2 0,374739 

Material x Tratamento 0,0944 2 0,910021 

Período x Material x Tratamento 1,4541 4 0,225190 

 

Tabela 15 - Média e desvio-padrão do volume de tecido conjuntivo no seio maxilar preenchido com 
os diferentes materiais nos períodos experimentais avaliados. Teste de Tukey aplicado 
para a interação período e material 

Período em dias 

TUKEY (período x material) 

AUT 
mm³ 

Bio-Oss 
mm³ 

HA/TCPp 
mm³ 

30  19,8 ± 8,26
a,e

 44,0 ± 10,43
b 
 33,7 ± 9,22

c
 

60  8,6 ± 5,49
d
 25,5 ± 7,21

a,c,e
 26,1 ± 5,10

a,c
 

180 7,3 ± 3,63
d 
 15,6 ± 4,77

d,e
 22,1 ± 5,89

a,e
 

Letras diferentes p<0,05. 
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Figura 27 - Gráfico da média e desvio padrão do volume de tecido conjuntivo 

no seio maxilar preenchido (mm
3
) dos animais nos diferentes 

grupos e períodos experimentais 

 

 

5.5.5  Densidade de volume de tecido ósseo 

 

A análise dos resultados estatísticos das Tabelas 16 e 17 e do gráfico da 

Figura 28 mostra que densidade de volume ou percentual de volume ocupado por 

tecido ósseo no seio maxilar preenchido apresentou interação entre período, 

material e tratamento. Aos 30 dias, o percentual de formação óssea nos grupos Bio-

Oss e HA/TCPp tratados com SG e PRP foram similares, sendo em média de 

21,28%, enquanto que, no grupo AUT tratados com SG e PRP foi significantemente 

1,5 vezes maior (média de 32,22%). Aos 180 dias, o volume de tecido ósseo reduz 

acentuadamente no grupo AUT, enquanto que, nos grupos Bio-Oss e HA/TCPp os 

valores aumentam, embora não  significativamente com o período de 30 dias. Aos 

180 dias, o percentual de formação óssea foi similar em todos os grupos (média de 

26,4%), exceto no grupo AUT tratado com sangue cujo percentual foi 0,29 vezes 

menor em relação aos demais. 
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Tabela 16 - Comparação entre o percentual de tecido ósseo no seio maxilar preenchido dos animais 
tratados com os diferentes materiais associados ou não ao PRP nos diferentes períodos 
experimentais pela ANOVA a três critérios 

Variáveis 
ANOVA 

F Df p 

Período 10,245 2 0,000122 

Material 10,040 2 0,000143 

Tratamento 0,106 1 0,745917 

Período x Material 16,029 4 0,000000 

Período x Tratamento 3,250 2 0,044546 

Material x Tratamento 0,165 2 0,848431 

Período x Material x Tratamento 2,864 4 0,029191 

 

Tabela 17 - Média e desvio-padrão do percentual de tecido ósseo no seio maxilar preenchido dos 
animais tratados com os diferentes materiais associados ou não ao PRP nos diferentes 
períodos experimentais. Teste de Tukey aplicado para a interação período, material e 
tratamento 

Período 
em dias 

TUKEY (período x material x tratamento) 

AUT SG 
% 

AUT PRP 
% 

Bio-Oss SG 
% 

Bio-Oss PRP 
% 

HA/TCPp SG 
% 

HA/TCPp PRP 
% 

30  30,0 ± 2,8
a,b

 34,4 ± 6,3
a,d

 22,5 ± 4,6
b,c,e  

 21,2 ± 6,8
b,c,e 

 22,0 ± 4,5
b,c,e  

 19,5 ± 3,8
c 
 

60  36,8 ± 6,2
a
 29,6 ± 5,4

a,d,e
 26,0 ± 0,9

b,c,d
 26,6 ± 1,6

b,c,d 
 27,7 ± 1,1

b,c,d 
 27,3 ± 2,34

b,c,d 
 

180  18,8 ± 4,7
c 
 24,1 ± 2,7

b,c,e 
 27,0 ± 2,3

b,c,d 
 28,6 ± 2,7

a,e,d 
 25,2 ± 2,1

b,c,e
 27,1 ± 1,9

b,c,d 
 

Letras diferentes p<0,05. 

 

 
Figura 28 -  Gráfico da média e desvio padrão do percentual de tecido ósseo 

no seio maxilar preenchido (%) dos animais nos diferentes grupos 
e períodos experimentais 
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5.5.6  Volume de tecido ósseo 

 

Ao transformamos os dados percentuais em volumétricos verificou-se que 

estatisticamente o volume de tecido ósseo no seio maxilar preenchido apresentou 

interação apenas entre período x material, devido a redução do volume total do seio 

no grupo AUT. Aos 30 dias o volume do tecido ósseo neoformado foi maior no grupo 

AUT em relação aos demais grupos Bio-Oss e HA/TCPp. Entre 30 e 180 dias, no 

grupo AUT o volume de tecido ósseo reduz drasticamente 0,57 vezes, enquanto nos 

grupos Bio-Oss e HA/TCPp aumenta em média 1,43 vezes, passando a ocupar um 

volume médio de 43,65 mm3 (Tabelas 18 e 19 e Figura 29). 

 

Tabela 18 - Comparação entre o volume de tecido ósseo no seio maxilar preenchido dos animais 
tratados com os diferentes materiais associados ou não ao PRP nos diferentes períodos 
experimentais pela ANOVA a três critérios 

Variáveis 
ANOVA 

F Df p 

Período 7,841 2 0,000830 

Material 4,934 2 0,009815 

Tratamento 2,189 1 0,143377 

Período x Material 24,157 4 0,000000 

Período x Tratamento 2,147 2 0,124308 

Material x Tratamento 0,562 2 0,572441 

Período x Material x Tratamento 2,165 4 0,081506 

 

Tabela 19 - Média e desvio-padrão do volume de tecido ósseo no seio maxilar preenchido com os 
diferentes materiais nos períodos experimentais avaliados. Teste de Tukey aplicado para 
a interação período e material 

Período em dias 

TUKEY (período x material) 

AUT 
mm³ 

Bio-Oss 
mm³ 

HA/TCPp 
mm³ 

30  44,8 ± 9,14
a
 30,8 ± 7,72

b
 29,9 ± 6,33

b
 

60  40,0 ± 12,52
a,b

 38,5 ± 6,91
a,b

 47,2 ± 5,34
a
 

180  19,0 ± 5,72
c
 42,5 ± 8,87

a
 44,8 ± 4,06

a
 

Letras diferentes p<0,05. 
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Figura 29 - Gráfico da média e desvio padrão do volume de tecido ósseo no 
seio maxilar preenchido (mm

3
) dos animais nos diferentes grupos e 

períodos experimentais 

 

 

5.5.7  Densidade de volume de medula óssea 

 

A análise dos resultados estatísticos das Tabelas 20, 21 e 22 e do gráfico da 

Figura 30 mostra que o percentual de volume ocupado por medula óssea no seio 

maxilar preenchido apresentou interação quando comparados período x material e 

período x tratamento. Aos 30 dias, o percentual de medula óssea foi 

significantemente maior no grupo AUT (40,8%) em relação aos demais grupos Bio-

Oss (3,3%) e HA/TCPp (9,3%). Entre 30 e 180 dias, o percentual de medula óssea 

nos grupos AUT, Bio-Oss, HA/TCPp aumentou em 0,65 vezes, 8,5 vezes e 1,4 

vezes, respectivamente passando a ocupar 67,19%, 31,30% e 22,38% do seio 

maxilar elevado.  
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Tabela 20 - Comparação entre o percentual de medula óssea no seio maxilar preenchido dos 
animais tratados com os diferentes materiais associados ou não ao PRP nos diferentes 
períodos experimentais pela ANOVA a três critérios 

Variáveis 
ANOVA 

F Df p 

Período 89,067 2 0,000000 

Material 268,789 2 0,000000 

Tratamento 0,249 1 0,619297 

Período x Material 6,723 4 0,000118 

Período x Tratamento 4,735 2 0,011691 

Material x Tratamento 0,482 2 0,619520 

Período x Material x Tratamento 1,208 4 0,314859 

 

Tabela 21 - Média e desvio-padrão do percentual de medula óssea no seio maxilar preenchido com 
os diferentes materiais nos períodos experimentais avaliados. Teste de Tukey aplicado 
para a interação período e material 

Período em dias 

TUKEY (período x material) 

AUT 
% 

Bio-Oss 
% 

HA/TCPp 
% 

30  40,8 ± 9,93
a
 3,3 ± 3,03

b
 9,3 ± 7,18

b
 

60  48,8 ± 10,37
a
 23,2 ± 5,27

c,d
 20,2 ± 5,08

c
 

180  67,2 ± 7,63
e
 31,3 ± 4,78

d
 22,4 ± 4,09

c,d
 

Letras diferentes p<0,05. 

 

Tabela 22 - Média e desvio-padrão do percentual de medula óssea no seio maxilar tratado com SG 
ou PRP nos períodos experimentais avaliados. Teste de Tukey aplicado para a interação 
período e tratamento 

Período em dias 

TUKEY (período x tratamento) 

SG 
% 

PRP 
% 

30  18,3 ± 17,94
a
 17,3 ± 18,93

a
 

60 27,5 ± 12,80
b
 34,0 ± 16,40

b,c
 

180 42,0 ± 22,34
d
 38,6 ± 19,00

c,d
 

Letras diferentes p<0,05. 
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Figura 30 - Gráfico da média e desvio padrão do percentual de medula óssea 

no seio maxilar preenchido (%) dos animais nos diferentes grupos 
e períodos experimentais 

 

 
5.5.8  Volume de medula óssea 

 

Ao transformamos os dados percentuais em volumétricos verificou-se que 

estatisticamente o volume de medula óssea no seio maxilar preenchido apresentou 

interação apenas entre período x material, devido à redução do volume total do seio 

no grupo AUT (Tabelas 23 e 24 e Figura 31). Aos 30 dias, o volume de medula 

óssea no grupo AUT foi significativamente maior em relação aos demais grupos, 

seguido pelo HA/TCPp e com menor valor observado no grupo Bio-Oss. Entre 30 e 

180 dias o volume de medula óssea se manteve constante no grupo AUT e 

aumentou gradativamente nos grupos Bio-Oss (42,88 mm3) e HA/TCPp 

(24,77 mm3), porém com menores valores ao observado no grupo AUT. 
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Tabela 23 - Comparação entre o volume de medula óssea no seio maxilar preenchido dos animais 
tratados com os diferentes materiais associados ou não ao PRP nos diferentes períodos 
experimentais pela ANOVA a três critérios 

Variáveis 
ANOVA 

F Df p 

Período 28,9673 2 0,000000 

Material 52,7709 2 0,000000 

Tratamento 1,4795 1 0,227820 

Período x Material 5,4214 4 0,000714 

Período x Tratamento 2,6888 2 0,074783 

Material x Tratamento 0,9061 2 0,408670 

Período x Material x Tratamento 1,1821 4 0,325974 

 

Tabela 24 - Média e desvio-padrão do volume de medula óssea no seio maxilar preenchido com os 
diferentes materiais nos períodos experimentais avaliados. Teste de Tukey aplicado para 
a interação período e material 

Período em dias 

TUKEY (período x material) 

AUT 
mm³ 

Bio-Oss 
mm³ 

HA/TCPp 
mm³ 

30 55,0 ± 13,23
a,c

 4,8 ± 4,51
b
 13,8 ± 11,12

b
 

60 57,8 ± 16,63
c
 34,7 ± 11,87

d
 34,6 ± 9,09

d
 

180 63,0 ± 24,50
c 
 47,7 ± 10,98

a,c,d
 38,6 ± 8,23

a,d
 

Letras diferentes p<0,05. 

 

 
Figura 31 - Gráfico da média e desvio padrão do volume de medula óssea no 

seio maxilar preenchido (mm
3
) dos animais nos diferentes grupos e 

períodos experimentais 
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5.6  RESULTADOS MORFOMÉTRICOS DE NÚMERO DE OSTEOCLASTOS/CGM 

 

Os dados das Tabelas 25 e 26 e da Figura 32 mostram interação entre 

período, material e tratamento em relação ao número de osteoclastos/CGM presente 

na superfície do enxerto/biomaterial no seio maxilar preenchido. Aos 30 dias, o 

número de osteoclastos/CGM foi 4,36 vezes maior nos grupos tratados com 

HA/TCPp e Bio-Oss em relação ao AUT. Com relação ao grupo AUT observou-se a 

presença de um menor número de osteoclastos/CGM na superfície do enxerto no 

grupo tratado com PRP (0,13/mm2 no AUT/PRP x 0,84/mm2 no AUT/SG). Entre 30 e 

60 dias, o número de osteoclastos/CGM na superfície do enxerto/biomaterial diminui 

0,76 vezes nos grupos Bio-Oss/PRP e HATCPp/PRP, enquanto se mantêm estável 

no AUT/SG, AUT/PRP, Bio-Oss/SG e HA/TCPp/SG. 

 

Tabela 25 - Comparação entre o número de osteoclastos/células gigantes multinucleadas na 
superfície do enxerto/biomaterial dos animais tratados com os diferentes materiais 
associados ou não ao PRP nos diferentes períodos experimentais pela ANOVA a três 
critérios 

 
ANOVA 

Variáveis F Df p 

Período 27,4911 2 0,000000 

Material 43,1299 2 0,000000 

Tratamento 1,8001 1 0,183922 

Período x Material 3,8018 4 0,007346 

Período x Tratamento 0,4411 2 0,645068 

Material x Tratamento 0,2959 2 0,744750 

Período x Material x Tratamento  2,5173 4 0,048665 

 

Tabela 26 - Média e desvio-padrão do número de osteoclastos/células gigantes multinucleadas na 
superfície do enxerto/biomaterial dos animais tratados com os diferentes materiais 
associados ou não ao PRP nos diferentes períodos experimentais. Teste de Tukey 
aplicado para a interação período, material e tratamento 

Período 
em dias 

TUKEY (período x material x tratamento) 

AUT SG 
Nm/mm² 

AUT PRP 
Nm/mm² 

Bio-Oss SG 
Nm/mm² 

Bio-OssPRP 
Nm/mm² 

HA/TCPp SG 
Nm/mm² 

HA/TCPp PRP 
Nm/mm² 

30  2,35 ± 2,12
a,c

 0,13 ± 0,14
a
 4,28 ± 1,44

b,c,e
 5,08 ± 1,61

b,c,d
 5,46 ± 1,79

b,c
 6,84 ± 3,04

b
 

60  0,15 ± 0,09
a
 0,25 ± 0,13

a
 1,95 ± 1,13

a,d,e
 1,18 ± 0,45

a,e
 2,68 ± 1,39

a,c
 1,69 ± 0,84

a,d,e
 

180  0,03 ± 0,03
a
 0,01 ± 0,02

a
 1,30 ± 0,23

a,e
 0,94 ± 0,33

a,e
 4,96 ± 2,64

b,c,d
 3,17 ± 2,96

a,c
 

Letras diferentes p<0,05. 
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Figura 32 - Gráfico da média e desvio padrão do número de 

osteoclastos/células gigantes multinucleadas sobre o 
enxerto/biomaterial no seio maxilar preenchido (%) dos animais 
nos diferentes grupos e períodos experimentais 

 

Os dados referentes ao número de osteoclastos no tecido ósseo neoformado 

podem ser evidenciados nas Tabelas 27 e 28 e Figura 33. Observou-se interação 

entre período, material e tratamento. Aos 30 dias o número de osteoclastos no 

tecido ósseo neoformado foi 3,17 vezes maior no grupo AUT em relação aos grupos 

Bio-Oss e HA/TCPp. Com relação ao tratamento, o número de osteoclastos no 

tecido ósseo neoformado, no grupo AUT foi 1,2 vezes maior no tratado com PRP 

comparado ao tratado com sangue. Entre 30 e 180 dias o número de osteoclastos 

no tecido ósseo neoformado, reduz drasticamente nos grupos AUT, enquanto que, 

mantêm-se constante nos grupos Bio-Oss e HA/TCPp. 

 

Tabela 27 - Comparação entre o número de osteoclastos no tecido ósseo neoformado dos animais 
tratados com os diferentes materiais associados ou não ao PRP nos diferentes períodos 
experimentais pela ANOVA a três critérios 

Variáveis 
ANOVA 

F Df p 

Período 40,5821 2 0,000000 

Material 29,8263 2 0,000000 

Tratamento 0,3071 1 0,581209 

Período x Material 17,1768 4 0,000000 

Período x Tratamento 1,5270 2 0,224144 

Material x Tratamento 2,4320 2 0,095046 

Período x Material x Tratamento  4,5847 4 0,002355 
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Tabela 28 - Média e desvio-padrão do número de osteoclastos no tecido ósseo neoformado dos 
animais tratados com os diferentes materiais associados ou não ao PRP nos diferentes 
períodos experimentais. Teste de Tukey aplicado para a interação período, material e 
tratamento 

Período 
em dias 

TUKEY (período x material x tratamento) 

AUT SG 
Nm/mm² 

AUT PRP 
Nm/mm² 

Bio-Oss SG 
Nm/mm² 

Bio-Oss PRP 
Nm/mm² 

HA/TCPp SG 
Nm/mm² 

HA/TCPpPRP 
Nm/mm² 

30  1,61 ± 0,50
b
 2,47 ± 0,72

c
 0,96 ± 0,66

a,b
 0,47 ± 0,35

a,d 
 0,55 ± 0,40

a,d 
 0,59 ± 0,21

a,d
 

60  1,12 ± 0,35
b,d

 0,86 ± 0,25
a,b

 0,40 ± 0,22
a,d

 0,53 ± 0,19
a,d

 0,74 ± 0,11
a,d

 0,41 ± 0,03
a,d

 

180  0,27 ± 0,20
a 
 0,22 ± 0,08

a 
 0,32 ± 0,20

a
 0,30 ± 0,17

a
 0,52 ± 0,37

a,d
 0,29 ± 0,08

a
 

Letras diferentes p<0,05. 

 

 
Figura 33 - Gráfico da média e desvio padrão do número de osteoclastos no 

tecido ósseo do seio maxilar preenchido dos animais nos diferentes 
grupos e períodos experimentais 
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6  DISCUSSÃO 

 

 
Com o intuito de proporcionar um melhor entendimento dos resultados 

obtidos e um maior discernimento sobre as variáveis envolvidas neste estudo, no 

presente capítulo far-se-á primeiramente uma breve análise do modelo experimental 

e da metodologia usada no desenvolvimento do trabalho, para depois discutir os 

resultados obtidos aqui em relação aos dados existentes na literatura. 

 
6.1  METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Devido às limitações e dificuldades apresentadas por estudos em humanos, 

o modelo de levantamento do seio maxilar em coelhos foi o escolhido para 

realização da presente pesquisa. Cumpre salientar que esse modelo experimental já 

é bem consagrado na literatura para avaliação de enxertos ou materiais ósseo 

substitutos no ganho ósseo vertical (ASAI; SHIMIZU; OOYA, 2002; OHYA et al., 

2005; SUN et al., 2008), pelo fato desse animal apresentar ventilação do seio 

maxilar similar a do ser humano, com um óstio bem definido abrindo-se na cavidade 

nasal (KUMLIEN; SCHIRATZKI, 1985; SCHARF et al., 1995; WHEELER et al., 1997; 

LAMBERT et al., 2013). Mas, as condições anatômicas, cirúrgicas e de reparo são 

um pouco diferentes em relação aos humanos. Assim, nos coelhos a osteotomia é 

realizada no teto do seio maxilar e não no seu assoalho como em humanos, 

consequentemente o enxerto é colocado sobre a membrana sinusal (STUBINGER; 

DARD, 2013). Outro fato relevante na utilização deste modelo é a possibilidade de 

avaliar histologicamente todo o seio maxilar elevado e não uma pequena porção 

central obtida por biópsia como em humanos, além da possibilidade se necessário, 

de uma análise temporal dos eventos celulares e teciduais, proporcionando um 

melhor entendimento do processo de reparo e do comportamento do 

biomaterial/enxerto. Por outro lado, o coelho em relação a animais de maior porte 

como porcos, cabras e macacos apresenta a vantagem de ter um tamanho menor, 

portanto mais adequado a um melhor manejo, facilidade de anestesia e boa 

recuperação pós-operatória (WATANABE; NIIMI; UEDA, 1999; ASAI; SHIMIZU; 

OOYA, 2002). Nesse sentido, os coelhos utilizados no presente estudo 
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apresentaram excelente pós-operatório sem intercorrências significativas, e ganho 

significativo de massa corporal durante todo período experimental. 

Na literatura o levantamento de seio maxilar é considerado um bom modelo 

para avaliação do comportamento de biomateriais ósseo substitutos, pois é um local 

fechado e protegido, com pouca interferência externa (SAUERBIER et al., 2011), 

além de possuir um forte potencial local de regeneração óssea, e que pode ser 

maximizado com a utilização de biomateriais (LIM et al., 2015). 

Como já comentado nos capítulos iniciais deste trabalho, o osso autógeno é 

considerado o melhor material de preenchimento ou padrão ouro para o 

levantamento de seio maxilar (DEL FABBRO et al., 2004), mas que apresenta vários 

inconvenientes na sua utilização, tais como: quantidade limitada, custo elevado e 

alta morbidade e risco de infecções na área doadora. No entanto, a desvantagem 

mais relevante apontada em muitos estudos é a grande perda precoce de volume 

ósseo nas áreas tratadas, com o tempo, principalmente quando originário da crista 

ilíaca (TATUM, 1986; WATANABE; NIIMI; UEDA, 1999; THORWARTH et al., 2005). 

Atualmente vários biomateriais ósseo-substitutos têm sido desenvolvidos na 

tentativa de suprir as limitações do enxerto autógeno. 

Nesse sentido, um dos biomateriais mais utilizados com grande sucesso em 

cirurgias ósseas, como alternativa ao osso autógeno, é o osso inorgânico ou 

anorgânico comercialmente conhecido com o nome de Bio-Oss® (OLIVEIRA et al., 

2015). O Bio-Oss® é uma hidroxiapatita natural porosa obtida por desproteinização 

de osso esponjoso bovino a temperatura de 300°C, com arquitetura do osso que lhe 

deu origem, ou seja, estrutura trabecular e muitos espaços intertrabeculares (poros) 

e alta capacidade osteocondutora (MOON et al., 2015b). 

Deste modo, na presente pesquisa decidiu-se utilizar o osso autógeno e o 

Bio-Oss® como parâmetro de comparação com a biocerâmica bifásica HA/TCPp 

70/30 porosa  testada aqui. Cumpre salientar que muitos estudos têm utilizado o 

enxerto autógeno (SCHLEGEL et al., 2003; SICCA et al., 2008), o Bio-Oss® 

(CORDARO et al., 2008; MOON et al., 2015a, 2015b), ou ambos (DE SOUZA 

NUNES et al., 2010; LAMBERT et al., 2011) para comparações com diversos 

biomateriais. 
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Por outro lado, o PRP tem sido rotineiramente associado a enxertos em 

cirurgias de levantamento de seio maxilar (BUTTERFIELD et al., 2005; OHYA et al., 

2005; TRINDADE-SUEDAM et al., 2010), apesar dos seus efeitos ainda serem 

controversos. Alguns pesquisadores relatam benefícios no reparo ósseo com o seu 

uso (KIM; PARK; CHOUNG, 2001; AGHALOO; MOY; FREYMILLER, 2004; 

ROUSSY; BERTRAND DUCHESNE; GAGNON, 2007; KASTEN et al., 2008; 

JUNGBLUTH et al., 2010; KANTHAN et al., 2011), enquanto que outros não 

(FROUM et al., 2002; FURST et al., 2003; WILTFANG et al., 2004; PLACHOKOVA 

et al., 2006, 2007). Para Weibrich et al. (2004) o PRP, sob condições ideais, parece 

ser capaz de ativar os processos de regeneração óssea, mas estas condições ainda 

não são completamente conhecidas. 

Essa grande heterogeneidade nos resultados encontrados na literatura 

poderia estar ligada a diferentes variáveis associadas ao PRP. Assim, uma das 

variáveis seria a utilização de diferentes protocolos para obtenção dos PRPs, 

implicando em diferenças qualitativas e quantitativas no produto final obtido (DOHAN 

EHRENFEST; RASMUSSON; ALBREKTSSON, 2009). Optou-se aqui por seguir o 

protocolo utilizado por Suaid et al. (2008). Esta escolha foi feita após a realização de 

um breve estudo piloto onde se avaliou dentre diversos protocolos (SONNLEITNER; 

HUEMER; SULLIVAN, 2000; ARGUELLES et al., 2008; SUAID et al., 2008; NAGATA 

et al., 2009a; FRANCO et al., 2012; JIANG et al., 2012), aquele que apresentasse o 

PRP com maior concentração de plaquetas, com valor entre 1000 a 1845 x103/mm3 

(SHIU et al., 2014). A quantificação final do total de plaquetas aplicado aqui é um 

fator importante para controle do PRP, apesar de em muitos trabalhos os 

pesquisadores não se preocuparem em fazê-la (NATHER et al., 2012; OZDEMIR et 

al., 2012). 

Cumpre salientar, que a concentração plaquetária pode variar muito devido 

aos valores normais diferentes entre espécies animais e as formas de preparo do 

PRP (ROUKIS; ZGONIS; TIERNAN, 2006; VAN DEN DOLDER et al., 2006). 

Segundo Shiu et al. (2014) a concentração plaquetária requerida para um efeito 

positivo na regeneração óssea abrange um intervalo muito limitado que vai de 1000 

a 1845 x103/mm3. O número total de plaquetas no PRP aqui obtido foi ao redor de 5 

vezes maior que no sangue total. Este valor está de acordo com o definido na 

literatura como típico PRP, ou seja, número de plaquetas 5 vezes acima do nível 
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fisiológico sanguíneo (MARX, 2001). Na literatura vários trabalhos mostram valores 

similares de concentração de plaquetas associados a efeitos positivos na 

regeneração óssea (KIM et al., 2002; WEIBRICH et al., 2002; NAGATA et al., 

2009b).  

Um segundo fator que pode ter sido o responsável pela variabilidade nos 

resultados dos estudos é a forma de ativação do PRP (WALKOWIAK et al., 2000; 

LOZADA et al., 2001). Nesse sentido, enquanto alguns não ativam as plaquetas, 

outros as ativam usando trombina autóloga, cloreto de cálcio e métodos físicos ou 

até mesmo biomateriais (KON et al., 2011). A concentração de trombina e cálcio 

para ativação plaquetária pode afetar a liberação de fatores de crescimento, a 

divisão celular (LACOSTE; MARTINEAU; GAGNON, 2003; ROUSSY; BERTRAND 

DUCHESNE; GAGNON, 2007) e a propriedade adesiva do PRP (LUENGO GIMENO 

et al., 2006). No entanto, a forma com que esses ativadores afetam as propriedades 

do PRP não é conhecida (SHIU et al., 2014). Além disso, a quantidade de PRP 

aplicada, o número de administrações e tempo de manipulação são fatores que 

podem influenciar os resultados (ROFFI et al., 2013). No atual estudo utilizou-se 

uma solução de cloreto de cálcio 10% na proporção de 1:8 para ativação 

plaquetária, de conformidade com os diversos estudos que utilizaram com sucesso 

esta mesma solução (SUAID et al., 2008; PENTEADO et al., 2013; LEE et al., 2015). 

Outro ponto polêmico em relação ao PRP diz respeito à identificação de 

materiais de enxerto que respondem melhor à associação com o PRP. Uma revisão 

sistemática sobre o assunto realizada por Roffi et al. (2013) sugere que o PRP não 

deve ser indicado para uso com β-TCP e que a sua associação com o enxerto 

autógeno ainda apresenta muitas controvérsias, enquanto que o biomaterial, que 

apresentou melhores resultados com essa associação foi a HA. No entanto, ainda 

são controversos os resultados da associação de outros biomateriais com HA e PRP 

(ROFFI et al., 2013). 

Previamente ao início do presente estudo, foi desenvolvido um experimento 

piloto para definição da melhor forma de acesso ao seio maxilar, sem que houvesse 

danos à membrana sinusal e complicações pós-operatórias. Deste modo, o 

protocolo baseado nos trabalhos de Asai, Shimizu e Ooya (2002) e Xu et al. (2003) 

foi o escolhido, devido a técnica cirúrgica simples e sem complicações pós-

operatórias. No entanto, o formato da incisão foi modificado de uma incisão 
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perpendicular para uma incisão em meia lua, para facilitar o acesso ao osso nasal. 

Além disso, foi utilizado broca trefina para acesso ao seio maxilar ao invés de broca 

esférica como na técnica de Xu et al. (2003). No momento do preenchimento do seio 

maxilar foi também levado em conta as variações morfológicas individuais 

apresentadas pelo seio maxilar nos coelhos, de mais arredondado para mais 

alongado. Mas segundo Moon et al. (2015a), independente da técnica cirúrgica 

escolhida é imprescindível em todos os casos que se tome o máximo de cuidado 

para que não ocorra lesão na membrana sinusal evitando o extravasamento de 

material de enxerto e ocorrência de infecções. 

Ao contrário dos trabalhos desenvolvidos em humanos onde o período para 

análise histológica é o da colocação do implante quando a biópsia é coletada, na 

atual pesquisa os períodos experimentais de 30, 60 e 180 dias após as cirurgias 

foram utilizados, permitindo uma avaliação temporal da evolução do reparo ósseo. 

Além do que, levando em consideração o maior metabolismo apresentado pelo 

coelho, o período final de 180 dias nesse caso, pode representar uma avaliação em 

longo prazo em seres humanos (LAMBERT et al., 2013). 

 
6.2  REPARO ÓSSEO E VOLUME SINUSAL NOS DIFERENTES GRUPOS 

AVALIADOS  

 
Os resultados histomorfométricos e microtomográficos obtidos no presente 

trabalho possibilitaram um melhor entendimento do comportamento do enxerto 

autógeno, Bio-Oss® e HA/TCPp associados ou não ao PRP em levantamento de 

seio maxilar de coelhos, complementando os dados de diversos estudos já 

realizados utilizando o mesmo modelo experimental (BUTTERFIELD et al., 2005; 

SICCA et al., 2008; DE SOUZA NUNES et al., 2010; LAMBERT et al., 2011). 

Vale lembrar que o volume de cada material mais sangue ou PRP utilizado 

no levantamento de cada seio maxilar, foi de 200 mm3. No entanto, na análise 

microtomográfica, o volume total do seio elevado aos 30 dias foi similar em todos os 

grupos, sendo em média de 142 mm3, valor 29% menor que o volume originalmente 

colocado. Essa redução observada provavelmente possa ser decorrente da 

contração do coágulo/PRP associada à pressão sinusal, e em menor grau da 

retração provocada pela fixação histológica. Entre 30 e 180 dias, o volume elevado 
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no grupo autógeno reduziu acentuadamente passando para 92,5 mm3 aos 180 dias, 

enquanto que, nos grupos Bio-Oss e HA/TCPp os volumes se mantiveram estáveis. 

Também a altura do seio elevado teve comportamento semelhante, valendo ao final 

de 180 dias, 3,6 mm, 5,6 mm e 6,0 mm, respectivamente, para os grupos autógeno, 

Bio-Oss e HATCPp. 

Essas alterações lineares e volumétricas observadas são facilmente 

entendidas quando as imagens microtomográficas/histológicas são associadas aos 

dados morfométricos da evolução de volume cada estrutura presente no seio maxilar 

elevado.  

Assim, no caso do enxerto autógeno a redução do volume do seio elevado 

foi devida a rápida e gradual reabsorção do enxerto logo após a sua implantação, 

além da prevalência da reabsorção sobre a neoformação durante a fase de 

remodelação óssea já a partir dos 60 dias. Em números, o volume do enxerto e de 

tecido ósseo aos 30 dias, que era, respectivamente, 17,9 mm3 e 44,8 mm3, passou 

para 3,2 mm3 e 19 mm3, aos 180 dias. Morfologicamente nesse período final de 

tratamento, a região elevada dos seios maxilares já exibia trabéculas ósseas finas 

associadas a pequenos fragmentos de enxerto e grande quantidade de medula 

óssea amarela (63 mm3) e tecido conjuntivo (7,3 mm3) ocupando os espaços inter-

trabeculares, quadro que estruturalmente inviabilizaria a instalação/estabilização de 

implantes metálicos. Vale ressaltar que a grande reabsorção do enxerto autógeno 

após o levantamento de seio maxilar de coelhos com enxerto autógeno e a 

tendência ao final do tratamento de predominância de medula óssea, já havia sido 

descrita por outros pesquisadores (SICCA et al., 2008; TRINDADE-SUEDAM et al., 

2010; LAMBERT et al., 2011). Corroborando com essas informações, anteriormente 

a esses trabalhos acima citados, já havia sido demonstrado em coelhos, que o 

levantamento de seio maxilar com osso autógeno oferece excelente regeneração 

óssea, mas, ao longo do tempo, o osso neoformado e o próprio enxerto autógeno 

não suportam adequadamente a pressão intrasinusal positiva relacionada à 

respiração nasal, o que leva a reabsorção óssea e a reexpansão da cavidade 

sinusal (HATANO; SHIMIZU; OOYA, 2004; OHYA et al., 2005; SUN et al., 2008). 

Alguns autores mostraram que essa re-pneumatização do seio poderia ser evitada 

pela utilização de partículas de osso desproteinizado em combinação com o sangue 

(XU et al., 2004, 2005). 
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Por outro lado, a origem embriológica da região doadora do enxerto 

autógeno parece estar relacionada ao grau de reabsorção do mesmo (ZINS; 

WHITAKER, 1983). No presente estudo foi utilizado enxerto autógeno córtico-

medular obtido da calvária dos coelhos, visto que diversos trabalhos enfatizavam a 

instabilidade do enxerto autógeno obtido da crista ilíaca comparado ao obtido da 

calvária (DONOVAN et al., 1993; JOHANSSON et al., 2001; SMOLKA et al., 2006; 

CRESPI et al., 2007). Dentre esses, vale ressaltar o estudo histomorfométrico 

desenvolvido por Crespi et al. (2007), onde biópsias obtidas após 5 meses da 

elevação do seio maxilar com osso autógeno, mostraram volume ósseo total 

(enxerto + osso neoformado) 57% maior nos seios elevados com enxertos obtidos 

de calvária comparados com os obtidos da crista ilíaca. Essa maior qualidade na 

regeneração óssea associada ao enxerto autógeno obtido da calvária em relação ao 

da crista ilíaca também já havia sido observada em reconstrução de rebordo alveolar 

(SMOLKA et al., 2006). 

Embora na atual pesquisa o enxerto autógeno utilizado tenha sido obtido de 

calvária, os resultados aqui obtidos, mostraram que ao longo do tempo ele também 

apresentou alta taxa de reabsorção, juntamente com o osso neoformado. Já, nos 

grupos Bio-Oss e HA/TCPp, os biomateriais favoreceram a manutenção do volume 

elevado do seio maxilar devido as suas características de baixa e lenta reabsorção 

pelos osteoclastos/células gigantes multinucleadas. Deste modo, a permanência dos 

biomateriais por um maior tempo permitiu que a formação óssea ocorresse entre as 

partículas e se mantivesse ao longo do tempo mesmo sob a ação de forças 

intrasinusais. Resultados semelhantes foram observados por Lambert et al. (2011) 

utilizando Bio-Oss®. 

Por outro lado, sabe-se que a estabilidade volumétrica do seio maxilar 

elevado representa um importante fator de sucesso para a instalação de implantes, 

não só pela quantidade suficiente de osso neoformado bem como pela sua 

qualidade (KIRMEIER et al., 2008). No caso das cerâmicas bifásicas a estabilidade 

do volume ósseo neoformado pode ser influenciada pela concentração de seus 

componentes (OHE et al., 2015). Assim, Kuhl et al. (2015) em estudo realizado em 

humanos utilizando a cerâmica Straumann® BoneCeramicTM, uma cerâmica bifásica 

HA/TCP (60:40), observou uma redução significante de 15% no volume do seio 

maxilar elevado entre o período de duas semanas à seis meses, resultados similares 
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aos encontrados por outros (OHE et al., 2015). No entanto, Lambert et al. (2013) não 

observaram variações no volume do seio maxilar elevado de coelhos tratados com 

Straumann® BoneCeramicTM, nos períodos avaliados de 1 semana, 5 semanas e 6 

meses corroborando com os resultados obtidos no presente estudo. Lim et al. (2015) 

utilizando a biocerâmica HA/TCP na proporção de 70:30 também não encontraram 

variação no volume do seio maxilar elevado entre os períodos avaliados de 15 a 60 

dias. Chama atenção, o fato de o volume elevado obtido por esses pesquisadores 

aos 60 dias de 188,12 mm³ foi similar ao volume de 171,78 mm³ observado no 

mesmo período do atual estudo. 

A manutenção do volume sinusal elevado se deve em grande parte a pouca 

reabsorção do biomaterial e a ocupação dos espaços entre as partículas por tecido 

ósseo neoformado. Nesse sentido, ao final do período analisado o volume do 

HA/TCPp se manteve constante e o do Bio-Oss® reduziu apenas 25%, enquanto que 

a formação óssea aumentou substancialmente, passando a ocupar, para ambos 

biomateriais, em média 44 mm3 do volume do seio elevado.  

O Bio-Oss® considerado por muitos como o melhor dentre os biomateriais 

utilizados no levantamento de seio maxilar é um excelente material osteocondutor, 

lentamente reabsorvido e que mantém o volume ósseo neoformado estável, mesmo 

no longo prazo (PIATTELLI et al., 1999; SARTORI et al., 2003; SCARANO et al., 

2004; TRAINI et al., 2007; TRAINI et al., 2008). Na presente pesquisa aos 180 dias, 

o percentual de volume ocupado pelo Bio-Oss® no seio maxilar dos coelhos foi de 

30,5%, valor similar ao encontrado em biópsias de seios maxilares elevados em 

humanos, coletadas após 160 dias (ZITZMANN et al., 2001; SCHMITT et al., 2014), 

demonstrando uma similaridade de resultados entre espécies. Quanto a reabsorção 

do biomaterial, já foi observada a presença de partículas de Bio-Oss® intimamente 

aderidas ao tecido ósseo, em biópsias humanas coletadas após 9 anos da elevação 

sinusal (TRAINI et al., 2007), comprovando que a sua substituição por tecido ósseo 

é muito lenta. 

Diferentemente da vasta literatura referente ao comportamento biológico e 

clínico do Bio-Oss® e similares, as cerâmicas bifásicas são ainda pouco difundidas e 

utilizadas na clinica odontológica e os poucos estudos existentes avaliam 

formulações com diferentes concentrações de HA e TCP (FRENKEN et al., 2010; 

LIM et al., 2015; MANGANO et al., 2015), sendo difícil estabelecer uma 
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previsibilidade do seu comportamento no levantamento de seio maxilar em 

humanos. Porém, alguns estudos em coelhos e humanos no levantamento de seio 

maxilar, mostraram que a formulação da cerâmica nas proporções 30:70, 60:40 e 

70:30 parece não ter influenciado nos valores de tecido ósseo formado, biomaterial 

remanescente e formação da medula óssea em cada caso (FRENKEN et al., 2010; 

LIM et al., 2015; MANGANO et al., 2015). 

No atual trabalho foi observado que o biomaterial HA/TCPp 70:30 foi 

lentamente absorvido, mesmo com a presença de grande quantidade de células 

gigantes multinucleadas durante todo o período experimental, sendo o mesmo 

observado por Lambert et al. (2013) utilizando a biocerâmica bifásica Straumann® 

BoneCeramicTM com proporção HA/TCP de 60:40, sugerindo um processo 

incompleto de absorção por essas células com dissolução muito lenta das partículas 

de cerâmica (ZERBO et al., 2005). Convém lembrar, que estas células também 

estavam presentes na superfície das partículas de Bio-Oss®. 

Devido à lenta reabsorção e às características osteocondutivas do Bio-Oss® 

e do HA/TCPp, a formação óssea ocorreu nos espaços entre as suas partículas  e 

também nos poros e concavidades presentes nas partículas do HA/TCPp. O 

preenchimento dos espaços por tecido ósseo ocorreu até o período de 60 dias, 

mantendo-se o volume constante até os 180 dias. Comparativamente, o estudo de 

Lim et al. (2015) com seio maxilar de coelhos elevados com HA/TCP (70:30 e 

30:70), mostrou no período de 60 dias um percentual de novo osso e biomaterial de, 

respectivamente, 24% e 40%, muito próximo aos valores de, respectivamente, 

27,5% e 37% encontrados no presente estudo. Já, no trabalho de Lambert et al. 

(2013) com a biocerâmica bifásica Straumann® BoneCeramicTM (60:40), o percentual 

de osso neoformado aos 35 dias e 180 dias foi de, respectivamente, 12,9% e 21,5%, 

valores inferiores ao obtidos aqui no grupo HA/TCPp, nos períodos de 30 e 180 dias, 

que foram, respectivamente, de 20,73% e 26,14%. O percentual de biomaterial 

remanescente de 24,2% aos 35 dias e de 21,5% aos 180 dias também foi menor 

comparados aos valores de 45,63% aos 30 dias e 37,85% aos 180 dias obtidos no 

presente estudo. 

O número de osteoclastos/células gigantes multinucleadas se manteve 

estável durante todos os períodos experimentais aqui estudados, mostrando que o 

tecido ósseo neoformado e depositado entre as partículas do biomaterial já passava 
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por um processo de remodelação, levando ao final do período estudado a formação 

de osso lamelar/maduro e de medula óssea. Cordaro et al. (2008) e de Lange et al. 

(2014) obtiveram resultados similares quanto a formação óssea, aos obtidos aqui, 

analisando biópsias humanas pós-colocação de implantes obtidas de regiões 

submetidas a levantamento do seio maxilar com Bio-Oss® e HA/TCP Straumann® 

BoneCeramicTM (60:40).  

A associação do PRP ao material de preenchimento comparado ao sangue, 

só mostrou efeito no grupo AUT, onde a sua presença modificou temporalmente o 

processo de reabsorção das partículas de enxerto autógeno e a 

formação/remodelação óssea. Assim, o volume de osso autógeno aos 30 dias foi de 

10,9 mm³ e 24,9 mm³, respectivamente, nos seios maxilares tratados com PRP e 

não tratados com PRP, sugerindo que o PRP acelerou a reabsorção do material 

enxertado. Por outro lado, o pico de volume de tecido ósseo neoformado nos seios 

tratados com enxerto autógeno + PRP, de 47,2 mm³ foi observado aos 30 dias, 

enquanto que, nos tratados com enxerto autógeno associado com sangue, o pico de 

48,2 mm³ foi atingido somente aos 60 dias, evidenciando um potencial acelerador do 

PRP na formação óssea. Após os períodos de pico, em ambos os grupos, foi 

observado um decréscimo na quantidade de tecido ósseo, que estaria relacionado à 

dinâmica do reparo/remodelação óssea com a substituição do tecido ósseo primário 

por lamelar levando a compactação das trabéculas ósseas, que tornam mais finas, e 

a diminuição do volume de tecido ósseo sob a ação das forças sinusais que atuam 

externamente a zona do enxerto.  

O grau de reabsorção/remodelação óssea no grupo tratado com osso 

autógeno associado ou não ao PRP pode ser verificado pelo número de 

osteoclastos presentes no local. Nos seios maxilares tratados com enxerto 

associado ao PRP, o número de osteoclastos na superfície das partículas do enxerto 

foi menor aos 30 dias (0,13/mm2), o que associado ao já pequeno volume do enxerto 

nesse período, sugere que o pico de osteoclastos e de reabsorção do enxerto, tenha 

ocorrido em um período anterior. Já, o número de osteoclastos na superfície do osso 

neoformado, no mesmo período, foi de 2,47/mm2, indicando a ocorrência de intensa 

remodelação do osso neoformado que passa a exibir característica de osso lamelar. 

Já nos seios tratados com enxerto associado ao sangue, nesse mesmo período, o 

número de osteoclastos na superfície do enxerto foi de 2,35/mm2 e na superfície do 
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osso novo, foi de apenas 1,61 osteoclastos/mm2, sugerindo maior reabsorção das 

partículas de enxerto em relação ao osso neoformado, que se apresentava nesse 

caso mais imaturo em relação ao tratado com PRP. Aos 60 dias, nos seios tratados 

com enxerto associado ao PRP, o número de osteoclastos presentes tanto na 

superfície do enxerto, como na do osso novo havia reduzido drasticamente, 

acompanhando a redução de volume de osso neoformado, enquanto que, nos 

tratados com enxerto associado ao sangue, o número de osteoclastos foi 

semelhante ao encontrado aos 30 dias nos tratados com PRP, associado ao pico de 

osso novo.  

Comparativamente, os estudos de Nagata et al. (2009b,2010a) também 

observaram maior formação óssea em defeitos cranianos tratados com osso 

autógeno associado ao PRP aos 30 dias do que aos 90 dias. Esse comportamento 

pode estar relacionado ao fato tecido ósseo já ter alcançado no período mais tardio, 

certo grau de maturação (SIMONPIERI et al., 2012).  

Contrapondo aos resultados aqui obtidos, a literatura mostra vários estudos 

onde a associação do PRP ao enxerto autógeno não promoveu nenhuma alteração 

no processo de formação óssea (SHANAMAN; FILSTEIN; DANESH-MEYER, 2001; 

FROUM et al., 2002; AGHALOO; MOY; FREYMILLER, 2002; JAKSE et al., 2003; 

BUTTERFIELD et al., 2005; HATAKEYAMA et al., 2008), ou mesmo certo atraso na 

formação óssea (CHOI et al., 2004). No entanto, alguns estudos realizados em 

humanos apresentaram bons resultados com a utilização do PRP associado ao 

enxerto autógeno (KHAIRY et al., 2013; MAGESH; KUMARAVELU; MAHESHWARI, 

2013). Assim, Khairy et al. (2013) realizaram cirurgias de levantamento de seio 

maxilar em pacientes com necessidade de colocação de implantes, utilizando 

enxerto autógeno associado ou não ao PRP, não constatando alterações após 90 

dias, porém observando significativo aumento de densidade óssea, após 180 dias no 

grupo tratado com PRP. 

Levando em consideração o padrão apresentado aqui pelo enxerto autógeno 

associado ou não ao PRP pode-se inferir que o PRP acelerou o reparo ósseo, com 

pico de formação óssea ocorrendo aos 30 dias após cirurgia. Portanto, sugere-se 

que a instalação de implantes em pacientes, poderia ser adiantada para um 

momento correspondente ao nosso período de 30 dias, para coincidir com a fase de 
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maior formação óssea, na expectativa que a instalação precoce do implante 

favoreça a manutenção do tecido ósseo diminuindo a reabsorção.  

A associação do PRP aos materiais Bio-Oss® e HA/TCPp não promoveu 

diferenças no levantamento de seio maxilar em relação a associação com  sangue, 

apresentando resultados similares tanto na manutenção do volume do seio 

aumentado quanto na quantidade do tecido ósseo formado em todos os períodos 

avaliados. Neste mesmo sentido, diversos estudos também não encontraram 

diferenças estatisticamente significantes durante o reparo ósseo quando o PRP foi 

adicionado tanto ao Bio-Oss® (FURST et al., 2003; DENICOLO et al., 2013; 

OLIVEIRA et al., 2015), quanto a cerâmica bifásica HA/TCP (PLACHOKOVA et al., 

2006, 2007; FARATZIS et al., 2012). Segundo Denicolo et al. (2013), os grupos 

tratados com os biomateriais associados com sangue podem ter apresentado 

resultados similares aos grupos com PRP porque o sangue também apresenta 

plaquetas, que apesar da sua menor concentração, liberam fatores de crescimento. 

No entanto, na presente pesquisa uma análise morfológica mais detalhada 

dos seios elevados dos grupos Bio-Oss/PRP e HA/TCPp/PRP mostrou 

características mais avançadas de reparo ósseo, com presença de um tecido ósseo 

mais maduro comparado aos grupos associados com sangue. Resultados similares 

foram observados em humanos após 6 ou 8 meses de elevação sinusal com osso 

inorgânico bovino associado ao PRP (YILMAZ et al., 2013; TASCHIERI et al., 2015). 

Além disso, Torres et al. (2009) em estudo clinico randomizado split-mouth com 87 

pacientes mostrou que  o PRP associado ao Bio-Oss® promovia um maior ganho de 

tecido ósseo neoformado após 6 meses de elevação sinusal; os pesquisadores 

sugeriram que o PRP promove este maior ganho ósseo, aumentando as 

propriedades osteocondutivas do biomaterial.  

Por outro lado, quando avaliado no reparo de defeito ósseo crítico em 

calvária de ratos, o Bio-Oss® associado ao PRP apresentou maior formação óssea 

somente no período de 30 dias, aos 60 dias a quantidade de osso neoformado foi 

similar nos grupos Bio-Oss+PRP e Bio-Oss (OLIVEIRA et al., 2015).  

Em relação à utilização do HA/TCPp associado com PRP no levantamento 

de seio maxilar tanto em animais, como em humanos, a literatura é quase 

inexistente. No entanto, já existe um maior número de estudos avaliando essa 

associação em outros modelos experimentais. Assim, o uso de HA/TCPp associado 
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ao PRP no tratamento de defeitos cranianos críticos em ratos, no período de 1 a 4 

semanas (PLACHOKOVA et al., 2006, 2007) e em coelhos, no período de 2 a 6 

semanas (FARATZIS et al., 2012) não encontraram benefícios nessa associação. 

No entanto, a utilização do PRP com uma cerâmica de HA/TCPp 60:40 (BCP) em 

defeitos ósseos críticos na região proximal de tíbia e distal de fêmur de ovelhas, 

mostrou um aumento significativo de volume ósseo com o PRP (MALHOTRA et al., 

2014). 

Apesar dos resultados aqui obtidos sugerirem uma ação positiva do PRP, a 

diversidade do design experimental dos estudos em animais, bem como os 

resultados obtidos clinicamente em humanos, não permitem ainda concluir que o 

PRP favoreça o ganho e/ou a maturidade óssea quando associado ao 

enxerto/biomaterial. Além disso, os vários efeitos do PRP estão profundamente 

interligados à natureza do enxerto/biomaterial utilizado (SIMONPIERI et al., 2012). 

Assim como, a superfície do material de tratamento poderia alterar a forma de 

ativação e concentração das plaquetas. 
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7  CONCLUSÕES 

 

 
Em vista dos resultados aqui obtidos foi possível constatar e/ou concluir que: 

a) todos os três materiais aqui avaliados promoveram a formação óssea e 

medular ao longo dos períodos avaliados; 

b) a cerâmica HA/TCPp promoveu um reparo ósseo similar ao obtido com o 

Bio-Oss®, com formação de uma quantidade significante de tecido ósseo 

em todos períodos avaliados; enquanto o grupo AUT apresentou maior 

quantidade óssea nos períodos iniciais reduzindo acentuadamente aos 

180 dias; ou seja, em relação aos objetivos da cirurgia de levantamento 

de seio maxilar, os resultados a longo prazo obtidos com ambos 

biomateriais foram mais favoráveis do que com enxerto autógeno; 

c) o ganho ósseo obtido com o uso de HA/TCPp ou Bio-Oss® foi mantido ao 

longo do tempo, enquanto com o enxerto autógeno houve uma redução 

significante ao final de 180 dias, mostrando que o tratamento com os 

biomateriais são mais favoráveis na manutenção do volume ósseo do 

seio elevado; 

d) o quadro histológico do osso neoformado no grupo AUT ao final de 180 

dias, com trabéculas ósseas extremamente finas e com predominância de 

medula óssea amarela mostra que o enxerto autógeno não foi capaz de 

manter a estrutura óssea mais favorável obtida nos períodos anteriores; 

e) o PRP adiantou o processo de formação/maturação óssea no grupo AUT 

nos períodos iniciais; 

f) o PRP não apresentou influência nos grupos HA/TCPp e Bio-Oss, no 

entanto, a presença de maior quantidade de estruturas ósseas lamelares, 

mostrou que, morfologicamente os grupos tratados com PRP 

apresentaram características mais avançadas de reparo ósseo 

comparado aos tratados com sangue. 
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ANEXO A -  Aprovação do projeto pela Comissão de Ética no Ensino e Pesquisa 

em Animais da FOB-USP 
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