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RESUMO 

 

Arnez M.F.M. Osseointegração de implantes em defeitos circunferenciais utilizando 

proteínas angiogênicas purificadas do látex, osso autógeno e regeneração óssea 

guiada. Estudo comparativo em mandíbulas de cães. [dissertação]. Ribeirão Preto: 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 2008. 

 

Diversas pesquisas têm direcionado esforços na busca de biomateriais que fossem 

capazes de melhorar a osseointegração e a estabilidade de implantes dentais em regiões 

anatômicas desfavoráveis. Entretanto, muitas das opções de terapias regenerativas, 

largamente empregadas em cirurgias orais reconstrutivas, estão associadas à algumas 

desvantagens clínicas como um grande período de recuperação, alto risco de morbidade, 

risco de parestesia nos pacientes, além de apresentarem alto custo. Biomateriais obtidos a 

partir do látex natural extraído da Hevea brasilienses (seringueira) demonstraram apresentar 

propriedades angiogênicas e significante aumento no reparo ósseo de alvéolos dentais e em 

defeitos de calota de ratos. Considerando os benefícios da angiogênese no processo de 

reparação óssea, o objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade osteogênica 

proporcionado pelas proteínas angiogênicas do látex na otimização do processo de 

osseointegração e na estabilidade de implantes de titânio instalados em defeitos ósseos 

cicunferenciais. Dez cães foram submetidos às cirurgias de instalação de implantes no centro 

de defeitos ósseos, após a exodontia dos pré-molares. Os defeitos ósseos em cada animal 

foram preenchidos com coágulo, osso autógeno, proteínas angiogênicas do látex associada 

ao gel carreador ou gel carreador (apenas gel de colágeno associado ao ácido hialurônico, 

sem a presença de implante). Em um dos lados da mandíbula os implantes foram recobertos 

por membrana não absorvível de e-PTFE sem reforço de titânio, ao passo que no lado 

contralateral, os implantes foram recobertos apenas pelo retalho mucoperiosteal. Metade dos 
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animais foram sacrificados após 4 semanas e o restante após 12 semanas pós-operatórias. A 

estabilidade dos implantes foi avaliada através de análise de freqüência de ressonância e a 

formação óssea foi analisada por meio de histologia, histomorfometria, análise qualitativa e 

quantitativa de fluorescência. Os resultados numéricos obtidos foram submetidos à análise 

de variância (ANOVA) e contrastes ortogonais foram realizados para comparações múltiplas. 

Histologicamente, observou-se para todos os biomateriais, uma formação de osso imaturo e 

lamelar no tempo de 4 e 12 semanas, respectivamente. Na análise qualitativa de 

fluorescência, encontrou-se maior atividade óssea no período inicial de avaliação (p≤0,05). A 

membrana não mostrou efeito significativo no processo de regeneração óssea e não houve 

diferença estatística entre os diferentes biomateriais testados (p≥0,05). O gel carreador 

apresentou menor formação óssea quando comparado aos demais materiais, sem considerar 

o tempo e a presença da membrana (p≤0,05). Houve um aumento significativo da formação 

óssea, osseointegração e da estabilidade ao longo do tempo para os diferentes biomateriais 

empregados (p≤0,05), independente da presença da membrana. O grupo das proteínas 

angiogências do látex mostraram formação óssea similar ao coágulo e ao osso autógeno em 

4 e 12 semanas, respectivamente (p≥0,05). Os biomateriais obtiveram significante formação 

óssea, osseointegração e estabilidade dos implantes ao longo do período de avaliação 

experimental. Esta pesquisa mostrou que a regeneração óssea guiada não alterou os 

resultados histométricos, as proteínas angiogênicas do látex promoveram deposição óssea 

similar ao coágulo e osso autógeno nos defeitos alveolares, observou-se um aumento do 

processo de ossoeintegração e da estabilidade dos implantes em todos os sítios 

experimentais, independente do trataemnto instituído.   

 

Palavras-chave: Proteínas Angiogênicas, Látex Natural, Implantes, Membrana não 

absorvível de politetrafluoretileno, Osseointegração, Regeneração óssea, Biocompatibilidade. 
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ABSTRACT 

 

Arnez M.F.M. Implant osseointegration in circumferential bone defects using latex-

derived proteins, autogenous bone graft and guided bone regeneration. A 

comparative study in the dog mandible. [dissertation]. Ribeirão Preto: Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 2008. 

 

The development of biomaterials that can assist osseointegration and implant stability 

in dissatisfactory anatomical regions has been the goal of several researches in the past 

years. Despite the array of regenerative therapies to be used, some clinical disadvantages 

still persist, such as considerable patient morbidity, extended patient recovery periods, 

substantial cost, risk of paresthesia and residual defects in the donor site. Natural latex 

biomaterials from Hevea brasiliensis (rubber tree) have shown promising advantages, such 

as angiogenic properties, significantly high bone repair in dental alveoli, easy acquisition and 

handling, biocompatibility, reduced cost, dispensability of donor sites and very little chance 

of morbidity. Considering the well-known benefits of angiogenesis in the bone healing 

process, the purpose of this study was to evaluate the osteogenic capacity of angiogenic 

latex proteins in accelerating osseointegration and implant stability, when placed in 

circumferential bone defects. Ten male dogs were underwent an implant placement in center 

of the defects after pre-molar extractions. The circumferential gaps around the implant were 

filled either with coagulum, particulate autogenous bone graft, latex angiogenic proteins 

mixed in a gel carrier, or with collagen and hyaluronic acid gel carrier without implants. 

Circumferential defects were covered with a non-absorbable e-PTFE membrane on one side 

and left uncovered on the other. Half the animals were sacrificed 4 and 12 weeks after 

implant placement. Implant stability was evaluated using resonance-frequency analysis and 

bone formation was analyzed by histological, histometric, qualitative and quantitative bone 
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labeling analysis. Data were analyzed statistically using ANOVA and orthogonal contrasts for 

multiple comparisons. Immature and lamellar bone were observed at 4 and 12 weeks, 

respectively. Bone labeling analysis showed more bone activity on early period of healing 

(p≤0.05). The membrane did not show significant effect on bone regeneration and there 

was not statistical difference among the different biomaterials, considering the different time 

evaluation periods (p≥0.05). Gel carrier group showed less bone formation than other filling 

materials, not considering recovery time and membrane (p≤0.05). Latex angiogenic proteins 

showed bone regeneration similar to coagulum and bone graft at 4 and 12 weeks, 

respectively (p≥0.05). There was significant bone formation, osseointegration and implant 

stability of biomaterials during the entire healing period. This research showed that guided 

bone regeneration technique did not change the histometric results; latex angiogenic 

proteins promoted bone deposition similar to coagulum and bone graft on alveolar bone 

defects; osseointegration process and implant stability occurred in all experimental sites, 

regardless of the treatment performed.  

 

Key words: Angiogenic Proteins, Natural Latex, Implants, Osseointegration, Bone 

Regeneration, Biocompatibility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os implantes dentários têm revolucionado o tratamento odontológico desde a 

introdução por Brånemark em 1969, que viabilizou esta técnica em regiões edêntulas 

(ALBREKTSSON; LEKHOLM, 1989) e tornou o processo de regeneração óssea e 

osseointegração alvo de vários estudos. Este tratamento tem sido largamente utilizado em 

diversas técnicas reconstrutivas em cirurgias orais, a fim de reabilitar os pacientes e 

substituir as terapias protéticas convencionais (JUNG et al., 2007).  

A instalação de implantes de titânio (Ti) em alvéolos após a extração dental imediata, 

em leitos ósseos mais largos que o diâmetro dos implantes ou em áreas de quantidade e 

qualidade óssea deficientes como, deiscências, fenestrações, defeitos verticais e peri-

implantares, atualmente constituem a grande parcela das situações clínicas encontradas no 

momento da avaliação e reabilitação oral do paciente (STENTZ et al., 1997a; 1997b; BUSER 

et al., 1999).  

A indicação para estes casos seria utilizar terapias regenerativas na tentativa de 

acelerar o processo de regeneração óssea e osseointegração ao redor de implantes (BECKER 

et al., 1995; BUSER et al., 1995; COCHRAN et al., 1999; SALATA et al., 2007). Contudo, 

muitas das opções em implantodontia apresentam alto custo, além da possibilidade de 

causarem morbidades aos pacientes. A literatura mostra uma extensa quantidade de 

trabalhos e revisões sobre biomateriais utilizados como implantes, enxertos ou substitutos 

ósseos. Dentre as terapias destacam-se o uso de membranas para regeneração óssea 

guiada, matriz óssea desmineralizada, osso autógeno, hidroxiapatita, cerâmicas bioativas, 

plasma rico em plaquetas, proteína óssea morfogenética (BMP), fatores de crescimento e 

diversas associações destes biomateriais (WETZEL et al., 1995; MISCH, 1997; BECKER et al., 

1998; NANCI et al., 1998; AKIMOTO et al., 1999a; 1999b; COCHRAN et al., 1999; NOCITI et 

al., 2000; SCHLIEPHAKE et al., 2000; SYKARAS et al.,2000; PERSON et al., 2001; SALATA et 
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al., 2001; ROOS-JANSANKER et al., 2002; SALATA et al., 2002a; SALATA et al., 2002b; 

STENPORT et al., 2003; OLIVEIRA;NANCI, 2004; GIANNOUDIS et al., 2005; KOBAYASHI et 

al., 2005; PALMA et al., 2006; SALATA et al., 2007; ESPOSITO et al., 2008) Estas pesquisas 

têm demonstrado resultados clínicos com diferentes graus de sucesso e na maioria das vezes 

favoráveis e incentivadores (MELLONIG;NEVINS, 1995; HÄMMERLE et al., 1998; BUSER et 

al., 1999; JENSEN et al., 2006). 

Sabe-se que o osso autógeno é o material de enxertia mais utilizado, a fim de 

restaurar e reabilitar os pacientes. Na literatura é considerado padrão-ouro, por apresentar 

propriedades osseocondutoras e ossoindutoras, uma vez que serve como arcabouço para 

deposição de matriz óssea e também transfere células osteogênicas precursoras e fatores de 

crescimento para a região de defeito ósseo, além de não causar reações imunogênicas, 

prevenir o colapso da membrana e manter o espaço para regeneração óssea. Porém, este 

material apresenta alguns inconvenientes, como o transtorno de necessitar de um leito 

doador, provocar morbidade, necessitar de um grande período de recuperação, possibilidade 

de infecção e reabsorção do enxerto, alto risco de morbidade, além do risco de parestesia 

nos pacientes (BURCHARDT, 1983; BURCHARDT et al. 1987; MISCH;DIETSH, 1993; LANE, 

1995; BUSER et al., 1998; VON ARX et al., 2001).  Desta maneira tem se intensificado 

durante os últimos anos, o desenvolvimento de pesquisas na tentativa de encontrar novos 

biomateriais alternativos de baixo custo, fácil obtenção e manuseio, que substituam a 

utilização do osso autógeno em defeitos ósseos, a fim de proporcionar uma regeneração 

óssea satisfatória, otimizar a osseointegração e a estabilidade de implantes (HÄMMERLE et 

al., 1998; BALABANIAN et al., 2006; JENSEN et al., 2006).  

O látex é uma substância muito conhecida, extraída da seringueira Hevea brasiliensis e 

largamente utilizado em produtos da indústria de borracha, incluindo penumáticos, 

preservativos, material e instrumental médico, tais como luvas, drenos, tubos orotraqueais e 

urinários (CYR 1991). Recentemente, pesquisas revelaram resultados promissores obtidos 
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com o biopolímero extraído da seringueira, cuja estrutura é composta de cadeias de 

polilisinas e proteínas similares àquelas presentes na membrana celular (BALABANIAN et al., 

2006).  

A aplicação do látex natural, na forma de uma biomembrana, mostrou importantes 

propriedades biológicas, tais como, uma intensa atividade angiogência, promoção de adesão 

celular e formação de matriz extracelular (MRUÉ, 1996; 2000; MRUÉ et al., 2004).  

Incentivados com os resultados destes trabalhos, diversos autores têm desenvolvido 

pesquisas, a fim de avaliar a biocompatibilidade, aplicabilidade e o potencial angiogênico 

deste biomaterial. Estudos experimentais com o látex natural realizados para a substituição 

de esôfago (MRUÉ, 1996), substituição parcial do pericárdio de cães (SADER et al., 2000), 

confecção de próteses para reconstrução de defeitos da parede abdominal em razão de 

peritoniostomias (MRUÉ, 2000; MRUÉ et al., 2004), uso na forma de próteses arterial 

(FREITAS, 2001) e vascular (BRANDÃO et al., 2007), mostraram aumento da angiogênese e 

reparo do tecido envolvido em menor tempo que aqueles observados no grupo controle.  

O sucesso da aplicação da biomembrana de látex natural em modelos animais e sua 

biocompatibilidade comprovada nos diversos estudos, encorajaram a sua utilização em 

humanos para a aceleração da cicatrização de úlceras crônicas cutâneas (FRADE et al., 2001, 

FRADE, 2003; FRADE et al., 2004; SOARES et al., 2004), em pacientes portadores de 

perfuração timpânica (OLIVEIRA et al., 2003), na reconstrução de conjuntiva ocular (PINHO 

et al., 2004), neovaginoplastia em pacientes com estenose vaginal (CARVALHO et al., 2007) 

e revestimento de neocavidades pós-timpanomastoidectomias (SOUSA et al., 2007). Os 

resultados mostraram-se promissores quanto à atividade angiogênica, obtenção e aceleração 

do processo de cicatrização, assim como, re-eptelização, substituição e regeneração do 

tecido envolvido.  

Pesquisas realizadas por Thomazini et al. (1997) e Porterio-Filho et al. (1999) 

sugeriram que o efeito indireto da angiogênese induzido pela liberação de fator de 
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crescimento vascular endotelial (VEGF) pelos macrófagos era potencializado por um efeito 

direto exercido por prováveis proteínas angiogênicas presentes no látex. Estudos 

preliminares demonstraram a presença de possíveis fatores de crescimento no látex, que 

atuavam nos tecidos humanos, permitindo uma melhor vascularização através da sua 

capacidade angiogênica (FRADE et al., 2001). Frade (2003) realizou análise qualitativa e 

imunohistoquímica de biópsias de úlceras venosas e observou que houve uma maior 

expressão de VEGF e de fator de crescimento transformante β1 (TGFβ1) nos grupos tratados 

com biomembrana de látex. Posteriormente, constatou-se que a atividade indutora da 

cicatrização presente no látex natural era proveniente da fração do látex. Estudos de 

purificação identificaram propriedades de atividade biológica nas frações do soro do látex 

natural, sugerindo que as frações encontradas eram responsáveis pelas propriedades de 

estimulação da cicatrização observada clinicamente em lesões tratadas com a biomembrana. 

A avaliação bioquímica do soro do látex identificou seus componentes ativos, podendo-se 

afirmar que se tratavam realmente de proteínas, pois a biomembrana perdia suas atividades 

angiogênicas e reepitelizantes quando o látex, em sua confecção, era tratado em 

temperaturas acima de 60º C (MENDONÇA, 2004). 

Balabanian (2005) realizou um estudo sobre reparo ósseo em alvéolos dentais de ratos 

implantados com látex natural e evidenciou um aumento significante da quantidade de vasos 

sanguíneos comparado ao grupo controle. O látex implantado no alvéolo dental, na forma de 

gel (proteínas angiogênicas do látex natural associadas ao colágeno), provocou um aumento 

estatisticamente significante no reparo ósseo no período de sete dias e manutenção do 

reparo nos demais tempos de estudo. Dessa maneira, o látex natural mostrou-se um 

material biocompatível, que levou a um processo de osseointegração progressiva, 

estimulando a angiogênese e acelerando a neoformação óssea nos primeiros sete dias de 

reparação óssea alveolar.  

Em 2006, Souza, desenvolveu um estudo utilizando defeitos ósseos circulares 

confeccionados em calvária de ratos. No sítio teste recobriu o defeito com a biomembrana de 
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látex e no sítio controle recobriu a área somente com o tecido de origem. Após 30 dias, 

houve formação óssea estatisticamente superior no sítio experimental e histologicamente, 

observou-se a presença de grande quantidade de vasos sanguíneos.  

A partir destes resultados inovadores e da obtenção de patentes dos materiais 

derivados do látex (PI 0207426-5, 2002 e PI 0506041-9, 2005), um novo campo de pesquisa 

de aplicação médico/farmacêutica de biomateriais, obtidos do látex natural da seringueira, 

foi criado e despertou o interesse de empresas farmacêuticas como a PeleNova Biotecnologia 

S/A, que obteve o licenciamento e produção do Biocure® (biomembrana utilizada como 

curativo). 

Mais recentemente, Mendonça (2008) realizou um trabalho utilizando metodologias 

tradicionais de purificação de proteínas (cromatografia, eletroforese e espectometria de 

massa) e caracterização de atividades ligadas ao processo de cicatrização através de ensaios 

in vivo e in vitro, que permitiram o isolamento de uma proteína angiogênica com alto grau 

de homogeneidade. Na primeira etapa de purificação, observou-se uma fração indutora do 

aumento da permeabilidade vascular, angiogênica, aceleradora do processo cicatricial, 

proliferadora celular da linhagem Hek293T e reativa com o anticorpo anti-FGF (fator de 

crescimento de fibroblastos). A seqüência de purificação contou com a eficiência 

cromatográfica conseguida pela metodologia HPLC, que permitiu a separação de uma 

proteína de aproximadamente 20 kDa (quilo Dalton), constituída de 2 cadeias polipeptídicas 

unidas por pontes dissulfeto, que apresentaram grande atividade angiogênica na membrana 

cório-alantóide de embriões de galinha. Desta maneira, este estudo confirmou a presença de 

uma molécula com estrutura polipeptídica, que apresentou atividade angiogênica, além de 

confirmar novamente os resultados, que suportaram a sua participação na indução do 

aumento da permeabilidade vascular e aceleração do processo cicatricial, além de incentivar 

a realização de novas pesquisas sobre regeneração óssea em animais, a fim de esclarecer a 

possível capacidade osteogênica deste biomaterial na osseointegração e na estabilidade de 
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implantes dentais. A identidade protéica do componente ativo do látex também sugeriu uma 

possível homologia funcional entre esta substância e fatores de crescimento, como VEGF, 

TGF, FGF, entre outros, uma vez que esta proteína aumentou significativamente a 

permeabilidade vascular, a proliferação celular, a angiogênese, promoveu fibroplasia e 

estimulou a epitelização, passos importantes durante o processo de reparação tecidual.  

Relações importantes entre os processos de angiogênese e osteogênese, além de 

benefícios da angiogênese na formação óssea têm sido descritos na literatura (KANCZLER; 

OREFFO 2008). Thompson et al. (1989) sugeriram uma proximidade entre a formação óssea 

e a angiogênese, cuja confirmação foi obtida através da relação entre vascularização, 

diferenciação dos osteoblastos e mineralização óssea durante a osteogênese 

intramembranosa. Paralkar et al. (1990) e Vukicevic et al. (1994), relataram uma afinidade 

entre BMPs e o tipo IV de colágeno, um tipo de marcador para angiogênese. Outros 

pesquisadores sugeriram também um sinergismo entre indução da osteogênese e 

angiogênese, além de uma proeminente expressão genética de colágeno tipo IV, através de 

aplicações de OP1 e TGFβ1, durante a indução óssea em babuínos (RIPAMONTI; DUNEAS, 

1998). 

A literatura cita as funções de nutrição e de oxigenação do ambiente, como um dos 

benefícios da angiogênese durante o processo de osteogênese, uma vez que estas funções 

proporcionam a diferenciação de células mesenquimais em osteoblastos (ARNOLD; WEST 

1991; LI et al., 1999; STREET et al., 2002; HING, 2004; SOJO et al. 2005).  

A neoangiogênese está presente em todo o processo de reparo, independente do 

tecido acometido pela injúria (SCHMID et al., 1997). Desta maneira, o fato da angiogênese 

proporcionar a presença de diversos tipos celulares e mediadores químicos, que atuam de 

forma páracrina e autócrina durante o processo de reparo, pode ser considerado mais um 

dos benefícios proporcionados pela angiogênese no processo de osteogênese.  

(SCHWEIGERER et al., 1987; ARNOLD; WEST 1991; MATSUDA et al., 1992; BRIGTHTON; 

HUNT, 1991; HARADA et al., 1994; PARFITT, 1994; FERRARA; BUNTING, 1996; GOAD et al., 
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1996; WANG et al., 1996; WANG et al., 1997; RISAU, 1997; GERBER et al., 1999; ROBERTS 

1998; SAADEH et al., 1999; KROLL; WALTENBERGER, 2000; ORNITZ; ITOH, 2001; MAYR-

WHOHLFART et al., 2002; STREET et al., 2002; FERRARA, 2004; MURPHY et al., 2004; 

PELISSIER et al., 2004; GEIGER et al., 2005; LEACH et al., 2006).  

Visto que, a atuação do látex no processo de reparo reúne três qualidades primordiais: 

(1) a formação de matriz extracelular provisória, (2) adesão celular e a (3) angiogênese, é 

importante salientar que este biomaterial apresenta vantagens em relação às demais 

substâncias e materiais conhecidos e utilizados para o reparo de lesões (BALABANIAN, 

2005). Desta maneira, as proteínas angiogênicas purificadas do látex natural da seringueira 

parecem constituir um biomaterial promissor para utilização em tratamentos odontológicos, 

que necessitam de reconstrução óssea e um processo de regeneração óssea e 

osseointegração mais rápido, pois se mostraram um material verdadeiramente 

biocompatível, de baixo custo, fácil obtenção e manuseio, não provocam morbidades nos 

pacientes, são capazes de induzir angiogênese, acelerar o processo de cicatrização, substituir 

o tecido envolvido, estimular a reepitelização, além de promover uma otimização da 

reparação óssea (MRUÉ, 1996; 2000; SADER et al., 2000; FREITAS, 2001; FRADE, 2003; 

OLIVEIRA et al., 2003; FRADE et al., 2004; MENDONÇA, 2004; MURÉ et al., 2004; PINHO et 

al., 2004; SOARES et al., 2004; BALABANIAN, 2005; BALABANIAN et al., 2006; SOUZA, 

2006; BRANDÃO et al., 2007; CARVALHO et al., 2007; SOUSA et al., 2007; MENDONÇA, 

2008).  

Portanto, considerando-se os benefícios que a angiogênese proporciona no processo 

de formação óssea, acredita-se ser de fundamental importância testar in vivo as 

propriedades angiogênicas das proteínas do látex, a fim de avaliar, pela primeira vez, a 

capacidade osteogência na otimização da osseointegração e na estabilidade de implantes de 

titânio, uma vez que este biomaterial possui a maioria dos requisitos básicos para promoção 

da regeneração óssea.  
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2 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar, pela primeira vez, a capacidade 

osteogênica proporcionado pelas proteínas angiogênicas purificadas do látex natural na 

otimização da osseointegração e na estabilidade de implantes de titânio instalados em 

defeitos ósseos confeccionados em cães. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Obtenção do Látex Natural  

 

O látex natural foi extraído da Hevea brasiliensis (seringueira), pelo processo 

tradicional de incisão em formato de meia-espiral, a uma altura de 60 a 90 cm, através do 

floema da árvore. As células lactíferas expostas permitiram a drenagem de um líquido de 

aspecto leitoso, que neste estado denomina-se látex natural. Pequenos recipientes, que 

continham de 2 a 7% de hidróxido de amônia, a fim de evitar a auto-coagulação do látex à 

temperatura ambiente, foram fixados na extremidade distal da espiral do corte para a coleta 

do produto. Nesta fase a constituição química do látex é heterogênea, apresentando os 

seguintes componentes, cis-poliisopreno, carboidratos, lipídios, fosfolipídios e proteínas 

(alergênicas e não alergênicas), sendo que estas proteínas representam apenas 1,70% do 

total do produto.  

A extração do látex foi realizada em árvores de um mesmo seringal, pertencentes aos 

clones RRhim 600 e GT-1, localizados no interior do estado de São Paulo, no município de 

Mirassol.  

 

3.2 Obtenção do soro e das Proteínas Angiogênicas do Látex  

 

O látex amoniacal, não centrifugado, foi diluído em ácido acético 2,2%, na proporção 

de 1:2 (v/v), até atingir o pH=4,7. A diluição foi realizada sob agitação branda. A solução foi 

homogeneizada suavemente e mantida em repouso à temperatura ambiente por 30 minutos, 

tempo suficiente para ocorrer coagulação e o processo de retração do coágulo, separando a 

fase sólida da fase líquida. Neste momento ocorre uma forte compressão e compactação da 
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borracha polimerizada, que se precipita e o sobrenadante formado, denomina-se soro, de 

aspecto límpido e amarelado. O pH do soro foi elevado para 9,0 com NH4OH (bicarbonato de 

amônio) a 1M (molar), determinando-se a quantidade de base utilizada para o cálculo 

aproximado da força iônica final, essencial para reprodutibilidade nos procedimentos 

cromatográficos. Devido à precipitação de proteínas durante o processo de acerto do pH, o 

soro foi filtrado em filtros de poro de medidas de 1µm (Millipore, Bedford, MA, USA). Em 

seguida, foi realizado o processo de separação dos componentes por cromatografia à 

temperatura ambiente e eluído com tampão bicarbonato de amônio 0,01 M crescente de 

cloreto de sódio (NaCl). Empregou-se um fluxo de 7ml/min e o eluato foi transferido e 

monitorado a um comprimento de onda de 280nm em espectrofotômetro (modelo U-2000, 

Hitachi®, Tóquio, Japão). Uma vez obtida e detectada a fração angiogênica do látex natural, 

de acordo com o perfil cromatográfico, o material foi submetido à diálise contra água 

destilada e liofilizado. Posteriormente, a fração angiogência foi associado ao gel de colágeno 

bovino (Colágeno tipo 1, Sigma-Aldrich, São Paulo-SP, Brasil) e ácido hialurônico de origem 

bacteriana de Escherichia coli (Nikko Chemicals co. Ltd., Shangai, China). Para obter-se esta 

associação, foi necessário dissolver completamente os excipientes em água Mili-Q estéril em 

tubo falcon de 15 mL estéril. Após este procedimento, o material foi aquecido a 80 oC por 10 

minutos. Esperou-se o esfriamento até cerca de 40 oC para adição da proteína angiogênica 

do látex. O tubo foi fechado e o material homogeneizado em vortex (Phoenix Indústria e 

Comércio de Equipamentos Científicos, Araraquara-SP, Brasil) até a completa solubilização 

da proteína. Utilizou-se 0,10 mL de uma associação que continha 2,5% de colágeno, 2,5% 

de ácido hialurônico e 0,01% de proteína angiogênica do látex. Todo o procedimento de 

preparo foi realizado em ambiente estéril, a fim de evitar possíveis contaminações. Nas 

mesmas condições preparou-se 0,15 mL de colágeno associado ao ácido hialurônico, sem a 

adição de proteína, para obtenção do grupo controle. Os biomateriais foram armazenados 
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em seringas descartáveis, esterilizados em óxido de etileno e mantidos à temperatura de -

20° C, para posterior implantação.  

 

3.3 Animais  

 

Para esta pesquisa foram utilizados 10 cães machos jovens, sem raça definida, 

pesando entre 20 a 30 quilos, provenientes do Biotério Central do Campus da USP - Ribeirão 

Preto. Após a seleção dos animais, estes permaneceram em quarentena, para aplicação de 

vacina anti-rábica e tríplice, vermífugos e vitaminas, de maneira a adquirir condições físicas 

ideais para a realização dos experimentos. Os animais foram mantidos em baias individuais 

no biotério da FORP-USP no período pré e pós-operatório, sob adequados cuidados 

veterinários, com livre acesso à água e suporte nutricional balanceado durante todo o 

período de experimentação.  

Os protocolos de pesquisa utilizados neste estudo foram aprovados pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais do Câmpus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(processo no 06.1.1070.53.0). 

 

3.4 Cirurgias de Exodontia (Figura 1A - 1C) 

 

Dez animais foram submetidos às cirurgias de exodontias bilaterais dos 1º, 2º, 3º, 4º 

pré-molares inferiores. Os animais foram pré-anestesiados por meio de injeção endovenosa 

1ml/kg de pré-anestésico Amplictil® 25mg/ml (Rhodia Farma Ltda., São Paulo-SP, Brasil) 

antes do ato operatório. A seguir, por via intramuscular, foi realizada a indução anestésica 

com Zoletil® 50 (cloridrato de zolazepan e cloridrato de tiletamina, Virbac do Brasil, São 

Paulo-SP, Brasil), na dosagem de 0,1mL/kg. Posteriormente, para a anestesia inalatória, 

utilizou-se o anestésico inalatório Forane® (Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.,São Paulo-SP, 
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Brasil). Durante todo o procedimento cirúrgico, os animais foram mantidos com solução 

isotônica de cloreto de sódio (Glicolabor Ind. Farm. Ltda. - São Paulo – SP, Brasil) a 0,9% 

com 2,5% de glicose. A anti-sepsia externa foi realizada com PVPI® tintura (Riodeine Tópico 

– Laboratório Biossintética Ltda., Ribeirão Preto-SP, Brazil) e a anti-sepsia da cavidade bucal 

foi realizada com PVPI tópico (Riodeine Tópico – Laboratório Biossintética Ltda., Ribeirão 

Preto-SP, Brasil). Posteriormente, foi realizada anestesia infiltrativa complementar na região 

dos 1º, 2º, 3º e 4º pré-molares inferiores bilateralmente, utilizando anestésico do tipo 

mepivacaína a 2% com noradrenalina 1:100.000 (Scandicaine - Septodont - Distribuidora 

DFL Ind. Com. Ltda - Rio de Janeiro – RJ). Para as exodontias, foi confeccionado um retalho 

total bilateral na mandíbula, envolvendo os quatro pré-molares. Os dentes foram 

seccionados, a fim de extrair individualmente as raízes sem danificar as paredes ósseas. Os 

tecidos foram suturados com fio absorvível de Vicryl® 4-0 (poliglactina 910, Ethicon – 

Johnson & Johnson, São Paulo-SP, Brasil) e os animais foram acompanhados após a 

extração por um período de reparo alveolar de 12 semanas. Todas as cirurgias foram 

realizadas pelo mesmo cirurgião, dentro de padrões assépticos e com irrigação abundante 

com soro fisiológico a 0,9% para manutenção da vitalidade óssea. Os animais foram 

observados durante todo o período experimental e receberam o analgésico cloridrato de 

tramadol (Anangon – Laboratórios Biosintética Ltda. – São Paulo – SP) que foi administrado 

por via subcutânea, na dosagem de 3mg/kg de peso do animal, a cada 8 horas durante 3 

dias. Administrou-se por via oral Ketofen® (cetoprofeno, Merial Saúde Animal Ltda., 

Paulínea-SP, Brasil), na dosagem de 1 comprimido/20Kg do peso do animal, uma vez ao dia,  

durante 5 dias. A antibioticoterapia também foi instituída utilizando Stomorgyl 10® 

(metronidazol e espiramicina, Merial Saúde Animal Ltda, Paulínea-SP, Brasil) na dose de 1 

comprimido/10kg ao dia, durante os 5 dias de pós-operatório. Quaisquer anormalidades, tais 

como mudanças de hábitos alimentares, inflamação ou supuração dos tecidos, foram 

anotadas. 
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3.5 Cirurgias de Implantação (Figura 1D - 1G e Figura 2A - 2E) 

 

Após o período de 12 semanas de reparação óssea, os animais foram submetidos à 

inserção de 6 implantes osseointegráveis TiUnite MK3 (Nobel Biocare™ AB, Gotenburgo, 

Suécia) medindo 3,3 mm de diâmetro por 10 mm de comprimento, sendo  instalados 3 em 

cada hemi-arco mandibular, totalizando a inserção de 60 implantes. Para tanto, foi realizada 

pré-anestesia, anestesia inalatória, anti-sepsia pré-operatória, anestesia infiltrativa 

complementar e retalho total bilateral na mandíbula, como descritos anteriormente para a 

cirurgia de exodontia. Foram confecctionados três alvéolos bilateralmente com 10 mm de 

profundidade, de maneiras eqüidistantes, utilizando brocas seqüenciais de diâmetro de 1,8 

mm; 2,0 mm e 2,7 mm (Nobel Biocare™ AB, Gotenburgo, Suécia). No terço cervical de cada 

alvéolo, foi confeccionado um defeito ósseo de 6,3 mm de diâmetro por 5 mm de 

profundidade, com broca do tipo trefina. O osso coletado durante este procedimento foi 

armazenado em soro fisiológico estéril a 0,9%, para posterior utilização como enxerto 

autógeno em alguns dos defeitos. Na região distal adjacente ao canino, foi realizado um 

defeito circunferencial medindo 6,3 mm de diâmetro por 5 mm de profundidade, sem a 

instalação de implante, para ser preenchido com um grupo controle de um dos tratamentos 

empregados no estudo. Os parafusos de cobertura foram colocados após o travamento de 

todos os implantes, que foi alcançado apenas através do terço apical dos alvéolos. Os 

defeitos ósseos circunferenciais foram preenchidos com diferentes biomateriais. Desta forma, 

foram estudados quatro grupos experimentais subdivididos da seguinte maneira: 

Grupo Coágulo (C): implante instalado no defeito preenchido naturalmente por 

coágulo; 

Grupo Proteínas Angiogênicas do Látex (PL): implante instalado no defeito 

preenchido por 0,10 mL de proteínas angiogênicas do látex associada ao gel carreador de 

colágeno bovino e ácido hialurônico;  
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Grupo Osso Autógeno (O): implante instalado no defeito preenchido por osso 

autógeno triturado proveniente dos defeitos criados na mandíbula;  

Grupo Gel Carreador (G): defeito confeccionado na região distal ao canino, que foi 

preenchido por 0,15ml de gel carreador constituído por colágeno bovino associado ao ácido 

hialurônico, sem a instalação de implantes.   

Os implantes e os defeitos ósseos circunferenciais foram protegidos apenas por retalho 

total devidamente suturado em um hemi-arco mandibular, ao passo que, no lado 

contralateral, foram recobertos individualmente por membranas Gore-Tex® de 

politetrafluoretileno (e-PTFE), sem reforço de titânio (20 mm de comprimento por 15 mm de 

largura; modelo GT4; W. L. Gore & Associates, Inc., Delaware, MD, USA), que foram fixadas 

com parafusos de titânio (5,0 mm de comprimento por 1,1 mm de largura Cortical®, 

comércio de produtos cirúrgicos Ltda., Ribeirão Preto-SP, Brasil), sendo um parafuso 

colocado na parede vestibular e outro na parede lingual da mandíbula.  

Para que todas as variáveis fossem testadas em um mesmo animal e em diferentes 

quadrantes, cada hemi-arco mandibular recebeu, em sistema de distribuição aleatória, a 

membrana e os diferentes biomateriais testados, exceto no defeito sem implante, que 

sempre foi realizado na região adjacente ao dente canino e preenchido por gel carreador 

sem proteína.  

 

3.6 Mensuração da Estabilidade dos Implantes (Figura 2F) 

 

A mensuração da estabilidade inicial e final dos implantes foi realizada por meio da 

análise de freqüência de ressonância (RFA) do complexo osso-implante, que foi captada 

através de um smartpeg (modelo NP, tipo 2, referência n° 100355, para sistema de implante 

Brånemark, Nobel Biocare™ AB, Gotenburgo, Suécia) estéril instalado no implante. Os 

resultados da estabilidade de cada implante foram obtidos através do aparelho wireless 
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Osstell mentor® (Integration Diagnostics AB, Gotemburgo, Suécia), que converteu os 

resultados da RFA na unidade de medida definida como quociente de estabilidade do 

implante (ISQ), cujos valores variam de 1 a 100. A fim de obter-se um resultado mais fiel e 

preciso desta mensuração, foi realizado a média do registro de duas leituras do quociente de 

estabilidade para cada implante.  

A avaliação foi realizada em dez animais na primeira semana pós-operatória, logo após 

a inserção do implante e previamente a colocação do parafuso de cobertura e da membrana, 

com o animal ainda anestesiado. Cinco animais foram anestesiados novamente na quarta 

semana pós-operatória e neste momento foi realizada uma segunda medida da estabilidade 

dos implantes. Os outros cinco animais restantes foram submetidos à nova análise de 

freqüência de ressonância na décima segunda semana. 

 

3.7 Aplicação de Corante para Análise de Fluorescência 

 

Realizou-se a aplicação endovenosa do fluorocromo vermelho de alizarina (20mg/kg - 

Alizarin Red® - Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA) dissolvido em bicarbonato de sódio a 

2% e corante calceína (5mg/kg - Calcein® - Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA) 

dissolvido em bicarbonato de sódio a 2% nos dez animais propostos para a realização desta 

pesquisa, a fim de avaliar-se a atividade de formação óssea. Desta forma, cinco animais 

receberam a aplicação endovenosa do corante calceína na primeira semana de pós-

operatório e do corante alizarina na terceira semana pós-operatórias, ao passo que, os cinco 

animais restantes, receberam a aplicação endovenosa do corante calceína na primeira 

semana de pós-operatório e do corante alizarina na décima primeira semana pós-

operatórias.  
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3.8 Eutanásia dos Animais 

 

Os animais foram anestesiados com Thiopentax 1% (Thiopental sódico – Cristália – 

Produtos químicos farmacêuticos LTDA. – Itapira – SP), na dosagem de 1mL/kg (solução de 

20mg/kg diluído em 50ml de soro fisiológico estéril a 0,9%) de 1ml/kg cloreto de potássio 

19,1% (ampola com 10ml - Samtec Biotecnologia, Ribeirão Preto-SP, Brasil), decorrido o 

período experimental de quatro semanas para cinco animais e de doze semanas para os 

outros cinco cães restantes. Após, a eutanásia foram realizados procedimentos para 

obtenção dos espécimes histológicos. Os segmentos das mandíbulas foram removidos, 

dissecados e posteriormente reduzidos em quatro blocos individuais contendo os grupos 

experimentais estudados. 

 

3.9 Processamento Histológico  

 

Após a remoção, os segmentos ósseos foram fixados em solução de formol 4% 

tamponado (pH=7) por 48 horas e transferidos para uma solução de etanol 70%, onde 

permaneceram por três dias. Os espécimes foram desidratados em uma série crescente de 

álcoois e incluídos em resina acrílica LR White® (London Resin company Ltd., Berkshire, 

Inglaterra). Posteriormente, os implantes foram seccionados ao meio, no sentido buco-

lingual, utilizando serra de precisão Microslice 2® (Ultra Tec manufacturing Inc., Santa Ana, 

CA, USA) e foram polidos utilizando panos de polimento combinados com Al2O3 de diferentes 

granulações. Nestas peças, a face polida foi colocada em uma lâmina de vidro e o bloco foi 

novamente cortado, deixando aderido à lâmina um corte com espessura aproximada de 

30µm a 40µm, que foi desgastado e polido até apresentar aproximadamente 10µm a 20µm 

de espessura. De cada espécime foi obtida uma peça histológica para observação em 

microscópio de fluorescência e em microscopia de luz. Após capturar a imagem para análise 
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descritiva e quantitativa de fluorescência das lâminas no microscópio Leica DMLB 

microsystems® (Aotec Instrumentos científicos Ltda., São Paulo-SP, Brasil), equipado com 

um sistema de microvídeo (Leica Digital Camera DFC 300FX), as mesmas lâminas foram 

submetidas à coloração utilizando a combinação de Stevenel’s blue com Alizarin Red, 

conforme descrito por Maniotopoulus et al. (1986), a fim de realizar a análise histológica 

descritiva e as medidas histométricas. As avaliações histométrica e quantitativa de 

fluorescência foram analisadas, sem o conhecimento prévio dos espécimes experimentais, 

por meio da utilização do programa de análise de imagens Leica Qwin Pro® (versão 3.4.0). 

Analisaram-se as medidas histométricas considerando o contato osso-implante (BIC), a área 

óssea entre as espiras do implante (BA) e área óssea no retângulo (BAR). Este retângulo foi 

padronizado com um tamanho que englobava o defeito ósseo descontando-se a área do 

implante (5,0 mm de altura e 1,5 mm de largura). O BAR foi o único tipo de avaliação 

histométrica, que incluiu o grupo defeito ósseo sem implante, preenchido apenas por gel 

carreador. Para a análise quantitativa de fluorescência apenas realizou-se a medida da área 

de osso na região do defeito ósseo. A análise histométrica e quantitativa de fluorescência 

foram expressas através de médias em áreas de defeito ósseo e desvio padrão. 

 

3.10 Análise Estatística 

 

Os resultados obtidos foram analisados por meio da Análise de Variância de três vias e 

quatro vias e nos casos em que se evidenciou diferença entre ao menos um par de médias 

ao nível de significância de 0,05, contrastes ortogonais foram realizados para comparações 

múltiplas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - (A) Retalho mucoperiosteal total para exposição da região dos quatro pré-

molares inferiores. (B) Odontossecção para extração dos dentes. (C) Sutura após 

exodontia dos quatro pré-molares. (D) Exposição do rebordo edêntulo para realização da 

cirurgia de implantação. (E) Confecção dos defeitos ósseos circunferenciais com broca 

trefina. (F) Osso autógeno coletado para enxertia. (G) Seringa esterelizada contendo 

proteínas angiogênicas do látex associadas ao gel carreador de colágeno e ácido 

hialurônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - (A) Paralelômetros em posição para instalação dos implantes. (B) Grupos 

experimentais. (C) Grupos experimentais associados à membrana de e-PTFE. (D) 

Membrana de e-PTFE posicionada com parafusos de titânio. (E) Sutura da mucosa após 

implantação. (F) Mensuração da estabilidade primária através de smartpeg instalado no 

implante utilizando o aparelho Osstell mentor. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Avaliação Clínica 

 

Na terceira semana de pós-operatório foi observada a exposição da membrana em dois 

animais do grupo de 4 semanas e em quatro animais do grupo de 12 semanas. Em nenhum 

dos casos houve exposição dos implantes ou do defeito ósseo. As exposições de membrana 

foram tratadas com a aplicação de clorexidina 0,12%, profilaxia dentária e antibioticoterapia. 

No hemi-arco mandibular, onde não se fez o emprego de membranas, o processo de 

reparação tecidual prosseguiu sem eventos até a eutanásia. 

 

4.2 Análise Qualitativa de Fluorescência (Figuras 3 a 6) 

 

Na primeira semana de pós-operatório (aplicação de calceína), observou-se que para 

os grupos proteínas angiogênicas do látex e osso autógeno, houve uma moderada atividade 

de formação óssea e de mineralização próxima ao implante, assim como, à distância na 

região de defeito ósseo. Ao passo, que nos grupos coágulo e gel carreador, encontramos 

uma menor intensidade de marcação. Na quarta e décima primeira semana de pós-

operatório (aplicação de alizarina), observou-se pouca atividade de formação óssea, que 

pareceu estender-se para a região de defeito em todos os tratamentos testados. Notou-se 

também, que a presença da membrana não pareceu favorecer a mineralização em nenhum 

dos tempos e tratamentos analisados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO PROTEÍNAS ANGIOGÊNICAS DO LÁTEX 

 

Figura 3 – Fotomicrografia de análise de fluorescência em aumento de 1,6X. (A) 

Fluorocromo calceína aplicado na primeira semana após a implantação no grupo sem 

membrana de e-PTFE em cães sacrificados na quarta semana de pós-operatório. (B) 

Fluorocromo alizarina aplicado na terceira semana após a implantação no grupo sem 

membrana de e-PTFE em cães sacrificados na quarta semana de pós-operatório. (C) 

Fluorocromo calceína aplicado na primeira semana após a implantação no grupo com 

membrana de e-PTFE em cães sacrificados na quarta semana de pós-operatório. (D) 

Fluorocromo alizarina aplicado na terceira semana após a implantação no grupo com 

membrana de e-PTFE em cães sacrificados na quarta semana de pós-operatório. (E) 

Fluorocromo calceína aplicado na primeira semana após a implantação no grupo tratado 

sem membrana em cães sacrificados na décima segunda semana de pós-operatório. (F) 

Fluorocromo alizarina aplicado na décima primeira semana após a implantação no grupo 

tratado sem membrana em cães sacrificados na décima segunda semana. (G) 

Fluorocromo calceína aplicado na primeira semana após a implantação no grupo tratado 

com membrana em cães sacrificados na décima segunda semana de pós-operatório. (F) 

Fluorocromo alizarina aplicado na décima primeira semana após a implantação no grupo 

tratado com membrana em cães sacrificados na décima segunda semana. 

  

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO OSSO AUTÓGENO 

 

Figura 4 – Fotomicrografia de análise de fluorescência em aumento de 1,6X. (A) 

Fluorocromo calceína aplicado na primeira semana após a implantação no grupo sem 

membrana de e-PTFE em cães sacrificados na quarta semana de pós-operatório. (B) 

Fluorocromo alizarina aplicado na terceira semana após a implantação no grupo sem 

membrana de e-PTFE em cães sacrificados na quarta semana de pós-operatório. (C) 

Fluorocromo calceína aplicado na primeira semana após a implantação no grupo com 

membrana de e-PTFE em cães sacrificados na quarta semana de pós-operatório. (D) 

Fluorocromo alizarina aplicado na terceira semana após a implantação no grupo com 

membrana de e-PTFE em cães sacrificados na quarta semana de pós-operatório. (E) 

Fluorocromo calceína aplicado na primeira semana após a implantação no grupo tratado 

sem membrana em cães sacrificados na décima segunda semana de pós-operatório. (F) 

Fluorocromo alizarina aplicado na décima primeira semana após a implantação no grupo 

tratado sem membrana em cães sacrificados na décima segunda semana. (G) 

Fluorocromo calceína aplicado na primeira semana após a implantação no grupo tratado 

com membrana em cães sacrificados na décima segunda semana de pós-operatório. (F) 

Fluorocromo alizarina aplicado na décima primeira semana após a implantação no grupo 

tratado com membrana em cães sacrificados na décima segunda semana. 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO COÁGULO 

 

Figura 5 – Fotomicrografia de análise de fluorescência em aumento de 1,6X. (A) 

Fluorocromo calceína aplicado na primeira semana após a implantação no grupo sem 

membrana de e-PTFE em cães sacrificados na quarta semana de pós-operatório. (B) 

Fluorocromo alizarina aplicado na terceira semana após a implantação no grupo sem 

membrana de e-PTFE em cães sacrificados na quarta semana de pós-operatório. (C) 

Fluorocromo calceína aplicado na primeira semana após a implantação no grupo com 

membrana de e-PTFE em cães sacrificados na quarta semana de pós-operatório. (D) 

Fluorocromo alizarina aplicado na terceira semana após a implantação no grupo com 

membrana de e-PTFE em cães sacrificados na quarta semana de pós-operatório. (E) 

Fluorocromo calceína aplicado na primeira semana após a implantação no grupo tratado 

sem membrana em cães sacrificados na décima segunda semana de pós-operatório. (F) 

Fluorocromo alizarina aplicado na décima primeira semana após a implantação no grupo 

tratado sem membrana em cães sacrificados na décima segunda semana. (G) 

Fluorocromo calceína aplicado na primeira semana após a implantação no grupo tratado 

com membrana em cães sacrificados na décima segunda semana de pós-operatório. (F) 

Fluorocromo alizarina aplicado na décima primeira semana após a implantação no grupo 

tratado com membrana em cães sacrificados na décima segunda semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO GEL CARREADOR 

 

Figura 6 – Fotomicrografia de análise de fluorescência em aumento de 1,6X. (A) 

Fluorocromo calceína aplicado na primeira semana após a implantação no grupo sem 

membrana de e-PTFE em cães sacrificados na quarta semana de pós-operatório. (B) 

Fluorocromo alizarina aplicado na terceira semana após a implantação no grupo sem 

membrana de e-PTFE em cães sacrificados na quarta semana de pós-operatório. (C) 

Fluorocromo calceína aplicado na primeira semana após a implantação no grupo com 

membrana de e-PTFE em cães sacrificados na quarta semana de pós-operatório. (D) 

Fluorocromo alizarina aplicado na terceira semana após a implantação no grupo com 

membrana de e-PTFE em cães sacrificados na quarta semana de pós-operatório. (E) 

Fluorocromo calceína aplicado na primeira semana após a implantação no grupo tratado 

sem membrana em cães sacrificados na décima segunda semana de pós-operatório. (F) 

Fluorocromo alizarina aplicado na décima primeira semana após a implantação no grupo 

tratado sem membrana em cães sacrificados na décima segunda semana. (G) 

Fluorocromo calceína aplicado na primeira semana após a implantação no grupo tratado 

com membrana em cães sacrificados na décima segunda semana de pós-operatório. (F) 

Fluorocromo alizarina aplicado na décima primeira semana após a implantação no grupo 

tratado com membrana em cães sacrificados na décima segunda semana. 
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4.3 Análise Quantitativa de Fluorescência  

 

Os diferentes tratamentos instituídos, assim como o emprego da membrana de e-

PTFE, nos diferentes tempos analisados, não influenciaram os dados da análise de 

fluorescência (p≥0,05) (Tabela 1). Entretanto, a atividade de formação óssea observada com 

a aplicação da calceína na semana 1, comparada com atividade de formação óssea nas 

semanas 3 e 11 identificadas com alizarina, mostrou diferença estatisticamente significante 

(p≤0,05) em favor da atividade na semana 1, independentemente do tratamento adotado 

(Tabela 2 e Figura 7). Por outro lado, não houve diferença estatística quando se comparou a 

atividade de formação óssea entre as semanas 3 e 11, assim como não houve diferença 

estatística entre as aplicações do corante calceína realizadas na primeira semana para os 

cães sacrificados no tempo de 4 e 12 semanas de pós-operatório, respectivamente(p≥0,05).   

 

Tabela 1 - Valores de p para o fator tratamento e membrana considerando a variável fluorescência. 

Fator p 

Tratamento 0,74 

Membrana 0,34 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Contrastes ortogonais para comparações entre a atividade de formação óssea para a 

variável fluorescência de acordo com a semana de aplicação do corante, independente dos demais 

fatores.  

Semana da Aplicação do 

corante (Tempo de Sacrifício) 

Média D. P. Semana da Aplicação do 

corante (Tempo de Sacrifício) 

Média D. P. p 

 Semana 1 (tempo 4) 1,38 1,63 Semana 1 (tempo 12) 1,33 1,58 0,95 

Semana 1 (tempo 4) 1,38 1,63 Semana 3 (tempo 4) 0,14 0,43 <0,01* 

 Semana 1 (tempo 4) 1,38 1,63 Semana 11 (tempo 12) 0,09 0,26 <0,01* 

 Semana 1 (tempo 12) 1,33 1,58 Semana 3 (tempo 4) 0,14 0,43 <0,01* 

Semana 1 (tempo 12) 1,33 1,58 Semana 11 (tempo 12) 0,09 0,26 <0,01* 

Semana 1 (tempo 4) 0,14 0,43 Semana 11 (tempo 12) 0,09 0,26 0,99 

* = estatisticamente significante (p≤0,05) 
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Figura 7 - Gráfico de dispersão para atividade de formação óssea para a variável fluorescência 

segundo a semana de aplicação do corante, de acordo com o tempo de sacrifício. 

 

4.4 Análise Histológica 

 
 

4.4.1 GRUPO 4 SEMANAS DE PÓS-OPERATÓRIO (FIGURA 8) 

 
Nesta avaliação, observou-se um aparente favorecimento da osteogênese para os 

tratamentos com as proteínas anigogênicas, osso autógeno e coágulo, uma vez que se 

encontrou atividade osteoblástica, significativa produção de matriz óssea e a presença de 

osso imaturo de aspecto trabecular, semelhante ao osso esponjoso, em direção a superfície 

do implante. No grupo osso autógeno, observou-se que os fragmentos particulados 

pareceram participar na formação de osso em contato com o implante, além de se observar 

a presença de atividade osteoclástica e evidências de áreas de remodelação óssea. 

Avaliando-se o grupo gel carreador, notou-se uma pobre formação óssea na região de 

defeito circunferencial, com raras trabéculas ósseas e presença de muitos osteoclastos, 

sugerindo-se uma tendência inibitória de formação óssea. A presença da membrana não 

pareceu participar como um fator que contribuísse para a formação óssea nos tratamentos 

instituídos, entretanto no grupo das proteínas, observou-se uma histologia que indicou uma 
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tendência de maior formação óssea e um osso aparentemente mais maduro, tanto em 

contato, como à distância do implante.  

 

4.4.2 GRUPO 12 SEMANAS DE PÓS-OPERATÓRIO (FIGURA 9) 

 

Observou-se neste período de avaliação uma tendência de maior formação óssea na 

região de defeito circunferencial, assim como foi possível identificar que o osso neoformado 

alcançou a superfície do implante em todos os tratamentos empregados. Notou-se, a 

presença de osso maduro, mais denso, de aspecto lamelar, semelhante à formação de osso 

esponjoso. Todos os grupos mostraram um padrão semelhante de formação óssea. O grupo 

gel carreador, que nos tempos iniciais indicou uma tendência inibitória da osteogênese, 

neste tempo de análise, não mostrou nenhum prejuízo para a formação óssea. O 

favorecimento da osteogênese, neste tempo de avaliação, não mostrou uma relação direta 

com a presença de membrana. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO 4 SEMANAS DE PÓS-OPERATÓRIO 
 

Figura 8 – Fotomicrografia de luz em aumento de 10X. (A) Imagem histológica do 

grupo proteínas angiogênicas sem membrana de e-PTFE. (B) Imagem histológica do 

grupo proteínas anigogênicas associadas à membrana de e-PTFE. (C) Imagem histológica 

do grupo osso autógeno sem membrana de e-PTFE. (D) Imagem histológica do grupo osso 

autógeno associado à membrana de e-PTFE. (E) Imagem histológica do grupo coágulo 

sem membrana de e-PTFE. (F) Imagem histológica do grupo coágulo associado à 

membrana de e-PTFE. (G) Imagem histológica do grupo gel carreador sem membrana de 

e-PTFE. (H) Imagem histológica do grupo gel carreador associado à membrana de e-PTFE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO 12 SEMANAS DE PÓS-OPERATÓRIO 
 

Figura 9 – Fotomicrografia de luz em aumento de 10X. (A) Imagem histológica do 

grupo proteínas angiogênicas sem membrana de e-PTFE. (B) Imagem histológica do 

grupo proteínas anigogênicas associadas à membrana de e-PTFE. (C) Imagem histológica 

do grupo osso autógeno sem membrana de e-PTFE. (D) Imagem histológica do grupo osso 

autógeno associado à membrana de e-PTFE. (E) Imagem histológica do grupo coágulo 

sem membrana de e-PTFE. (F) Imagem histológica do grupo coágulo associado à 

membrana de e-PTFE. (G) Imagem histológica do grupo gel carreador sem membrana de 

e-PTFE. (H) Imagem histológica do grupo gel carreador associado à membrana de e-PTFE.   
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4.5 Análise Histométrica 

 

A associação da membrana de e-PTFE não alterou qualquer parâmetro avaliado neste 

estudo (p≥0,05) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Valores de p para o fator membrana considerando as variáveis histométricas avaliadas na 

região de defeito ósseo. 

Membrana p 

BAR 0,74 

BIC 0,34 

BA 0,24 

 

 

 

A comparação entre os diferentes biomateriais, considerando o uso ou não de 

membrana em cada tempo avaliado (interação entre tempo, membrana e tratamento), não 

mostrou diferenças estatisticamente significantes para as diferentes variáveis histométricas 

avaliadas (p≥0,05) (Tabela 4).  

 

Tabela 4 – Valores de p para a interação entre tempo, membrana e tratamento considerando as 

diferentes variáveis histométricas. 

Interação Tempo X Membrana X Tratamento p 

BAR 0,29 

BIC 0,35 

BA 0,48 

  

 

Observou-se que houve diferença estatisticamente significante para os dados do BIC, 

BA e BAR, quando se comparou os diferentes tempos, independente dos demais fatores de 

interação (membrana e tratamento) (p≤0,05). No tempo de 12 semanas, a formação óssea 

foi estatisticamente maior que no tempo de avaliação de 4 semanas (Tabela 5 e Figura 10). 

Notou-se que para a avaliação do BIC a única diferença estatística encontrada foi quando se 
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reuniu os resultados, comparando-se os diferentes tempos, sem considerar o tipo de 

tratamento instituído.  

 

Tabela 5 - Contrastes ortogonais para comparações múltiplas entre as médias dos tempos para as 

variáveis histométricas, independente dos demais fatores. 

Variáveis Tempo Média D. P. Tempo Média D. P. p 

BIC 4 12,01 12,66 12 31,84 17,51 <0,01* 

BA 4 47,93 19,78 12 69,52 14,99 <0,01* 

BAR 4 16,15 12,75 12 33,19 14,90 <0,01* 

* = estatisticamente significante (p≤0,05) 

 

 

Figura 10 - Gráfico de dispersão das variáveis BAR, BIC e BA segundo o tempo. 

 

Observou-se que os valores de BAR dos grupos coágulo (C), osso autógeno (O) e 

proteínas do látex (PL) foram estatisticamente superiores a média do BAR do grupo gel, 

independente da presença da membrana e do tempo analisado (p≤0,05) (Tabela 6 e Figura 

11). Em contrapartida, não se encontrou diferença estatística para as demais comparações 

múltiplas entre os diferentes tratamentos (p≥0,05). Notou-se que as proteínas do látex 

mostraram resultados similares aos do grupo osso autógeno, assim como também não 

mostrou diferença estatística quando comparada ao grupo coágulo (C). 
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Tabela 6 – Contrastes ortogonais para comparações múltiplas entre as médias dos tratamentos para 

a variável BAR, independente dos demais fatores. 

Tratamento Média D. P. Tratamento Média D. P. p 

C 61,68 23,55 O 62,31 17,93 0,99 

C 61,68 23,55 PL 61,08 18,24 0,78 

C 61,68 23,55 G 49,84 20,86 0,01* 

O 62,31 17,93 P 61,08 18,24 0,79 

O 62,31 17,93 G 49,84 20,86 0,01* 

PL 61,08 18,24 G 49,84 20,86 0,03* 

* = estatisticamente significante (p≤0,05) 

 

 

Figura 11 - Gráfico de dispersão da variável BAR segundo o tratamento. 

 

Houve diferença estatisticamente significante para a variável BAR, quando se 

comparou o tratamento osso autógeno aos tratamentos coágulo e gel no tempo de 4 

semanas (p≤0,05), entretanto não houve diferença estatisticamente significante para as 

demais comparações, entre os diferentes tratamentos, para este mesmo tempo (p≥0,05) 

(Tabela 7 e Figura 12). O grupo osso autógeno apresentou um BAR, estatisticamente maior 

quando comparado ao coágulo e ao gel, mas não foi estatisticamente diferente que o grupo 

das proteínas do látex no tempo de 4 semanas (p≥0,05). No tempo de 12 semanas para o 

BAR, observou-se uma diferença estatisticamente significante quando se comparou coágulo 

ao osso autógeno e ao gel (p≤0,05), porém não se observou diferença significante para as 

demais comparações, entre os diferentes tratamentos, para este tempo de análise (p≥0,05). 
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O coágulo apresentou maior BAR, quando comparado ao osso autógeno e ao gel neste 

tempo de avaliação (p≤0,05), entretanto não apresentou um valor de BAR estatisticamente 

diferente quando comparado com às proteínas do látex (p≥0,05).  

 

Tabela 7 - Contrastes ortogonais para comparações múltiplas entre as médias dos tratamentos da 

variável BAR com tempo fixo, independente da presença da membrana.  

Tempo Tratamento Média D. P. Tratamento Média D. P. p 

C 42,62 16,14 O 58,26 20,83 0,02* 

FC 42,62 16,14 PL 51,89 18,84 0,18 

C 42,62 16,14 G 38,97 19,76 0,69 

O 58,26 20,83 PL 51,89 18,84 0,32 

O 58,26 20,83 G 38,97 19,76 0,01* 

4 

PL 51,89 18,84 G 38,97 19,76 0,09 

C 80,75 10,13 O 66,36 14,43 0,02* 

C 80,75 10,13 PL 70,28 12,62 0,09 

C 80,75 10,13 G 60,71 16,29 <0,01* 

O 66,36 14,43 PL 70,28 12,62 0,54 

O 66,36 14,43 G 60,71 16,29 0,39 

12 

PL 70,28 12,62 G 60,71 16,29 0,14 

* = estatisticamente significante (p≤0,05) 

 

 

Figura 12 - Gráfico de dispersão da variável BAR segundo tempo e tratamento. 
 

Os tratamentos coágulo, proteína do látex e o gel mostraram maior BAR, no tempo de 

12 semanas (p≤0,05). Ao passo, que o grupo osso autógeno não apresentou aumento do 

BAR, ao longo do tempo (p≥0,05) (Tabela 8 e Figura 13). 
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Tabela 8 - Contrastes ortogonais para comparações múltiplas entre as médias dos tempos de cada 

tratamento para a variável BAR, independente da presença de membrana.  

Tratamento Tempo Média D. P. Tempo Média D. P. p 

C 42,62 16,14 80,75 10,13 <0,01* 

O 58,26 20,83 66,36 14,43 0,32 

PL 51,89 18,84 70,28 12,62 0,02* 

G 

4 

38,97 19,76 

12 

60,71 16,29 0,01* 

* = estatisticamente significante (p≤0,05) 

 

 

Figura 13 - Gráfico de dispersão da variável BAR segundo tratamento e tempo. 
 

Não houve diferença estatisticamente significante para a variável BA, quando se 

comparou os diferentes tratamentos no tempo de 4 semanas, independente da presença de 

membrana (p≥0,05). Em contrapartida, no tempo de 12 semanas, observou-se uma 

diferença estatisticamente significante, quando se comparou o tratamento coágulo ao osso 

autógeno e ao grupo proteína do látex (p≤0,05), porém não se observou diferença 

estatisticamente significante quando se comparou o osso autógeno e as proteínas do látex 

para este mesmo tempo de análise (Tabela 9 e Figura 14). O coágulo se mostrou superior 

para a formação de osso entre as espiras, em relação aos tratamentos osso autógeno e 

proteínas do látex no tempo de 12 semanas, entretanto, ao comparar as proteínas do látex 

ao osso autógeno, neste mesmo tempo de análise, não se observou diferença estatística. 
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Tabela 9 - Contrastes ortogonais para comparações múltiplas entre as médias dos tratamentos para 

a variável BA, com tempo fixo independente de membrana. 

Tempo Tratamento Média D. P. Tratamento Média D. P. p 

C 11,91 11,17 O 19,74 12,68 0,16 

C 11,91 11,17 PL 16,79 14,26 0,37 4 

O 19,74 12,68 PL 16,79 14,26 0,59 

C 42,64 11,77 O 26,57 15,88 0,01* 

C 42,64 11,77 PL 30,37 12,97 0,03* 12 

O 26,57 15,88 PL 30,37 12,97 0,49 

* = estatisticamente significante (p≤0,05) 

 

 

Figura 14 - Gráfico de dispersão da variável BA segundo tempo e tratamento. 
 

Os grupos coágulo e proteínas do látex mostraram valores estatisticamente maiores de 

BA ao longo do tempo (p≤0,05). Em contrapartida, o osso autógeno não apresentou 

diferença estatística para a variável BA, quando se comparou os diferentes tempos 

experimentais (Tabela 10 e Figura 15).  

 

Tabela 10 - Contrastes ortogonais para comparações múltiplas entre as médias dos tempos de cada 

tratamento da variável BA, independente da presença da membrana. 

Tratamento Tempo Média D. P. Tempo Média D. P. p 

C 11,91 11,17 42,64 11,77 <0,01* 

O 19,74 12,68 26,57 15,88 0,30 

PL 

4 

16,79 14,26 

12 

30,37 12,97 0,045* 

* = estatisticamente significante (p≤0,05) 
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Figura 15 - Gráfico de dispersão da variável BA segundo tratamento e tempo. 
 

4.6 Análise de Estabilidade dos Implantes  

 

A associação da membrana de e-PTFE não proporcionou resultados de estabilidade 

estatisticamente significantes (p=0,59), quando se analisou a freqüência de ressonância 

(RFA) expressa através do quociente de estabilidade do implante (ISQ). Entretanto, pode-se 

observar uma diferença estatisticamente significante para a RFA, quando se comparou as 

medidas inicias e finais dentro de cada tempo, sem considerar os fatores tratamento e 

presença de membrana (p≤0,05). A medida final foi estatisticamente maior do que a medida 

inicial tanto no tempo de 4 semanas, assim como para o tempo de 12 semanas (Tabela 11 e 

Figura 16). 

 

Tabela 11 - Contrastes ortogonais para comparações múltiplas entre as medidas iniciais e finais da 

variável ISQ com tempo fixo, independente dos demais fatores. 

Tempo Medida Média D. P. Medida Média D. P. p 

4 41,77 7,21 49,92 8,03 <0,01* 

12 
Inicial 

40,42 7,64 
Final 

55,48 9,35 <0,01* 

* = estatisticamente significante (p≤0,05) 
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Figura 16 - Gráfico de dispersão para a variável ISQ segundo tempo e medida inicial e final. 
 

Notou-se uma diferença estatisticamente significante para o ISQ, quando se comparou 

as medidas finais da semana 4 e 12, independente dos fatores tratamento e presença de 

membrana (p≤0,05). A medida final no tempo de 12 semanas foi estatisticamente maior que 

a medida final no tempo de 4 semanas (p≤0,05), ao passo, que não encontramos diferença 

entre as medidas iniciais avaliadas nos tempos de 4 e 12 semanas (p≥0,05) (Tabela 12 e 

Figura 17). 

 

Tabela 12 - Contrastes ortogonais para comparações múltiplas entre as medidas iniciais no tempo 4 

e 12 semanas e comparações entre as medidas finais no tempo 4 e 12 semanas para a variável RFA, 

independente dos demais fatores. 

Medida Tempo Média D. P. Tempo Média D. P. p 

Inicial 41,77 7,21 40,42 7,64 0,60 

Final 
4 

49,92 8,03 
12 

55,48 9,35 0,03* 

* = estatisticamente significante (p≤0,05) 
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Figura 17 - Gráfico de dispersão para a variável ISQ segundo medida e tempo. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

A busca por biomateriais alternativos que substituam o osso autógeno para viabilizar a 

instalação de implantes dentais de Ti em áreas com quantidade e qualidade ósseas 

insuficientes é permanente. Entre diversos biomateriais empregados em cirurgias 

reconstrutivas, destacam-se as membranas para regeneração óssea guiada, substitutos 

ósseos como enxertos autógenos, alógenos, xenógenos, aloplásticos, fatores de crescimento 

e suas múltiplas combinações clínicas. Considerando a importância da angiogênese no 

processo de osteogênese (KANCZLER; OREFFO 2008) e os resultados alcançados através de 

estudos em animais (SADER et al., 2000; MRUÉ et al., 2004; BRANDÃO et al. 2007) e em 

pacientes (FRADE et al., 2001; OLIVEIRA et al., 2003; PINHO et al., 2004; BALABANIAN et 

al., 2006; FRADE et al., 2004; SOARES et al., 2004) com o emprego de biomateriais 

provenientes do látex, nosso grupo de pesquisa estabeleceu um modelo experimental in vivo 

para avaliar o processo de osteogênese ao redor de implantes de Ti em condições 

desafiadoras para a osseointegração, utilizando proteínas angiogênicas do látex, osso 

autógeno e regeneração óssea guiada. 

Os resultados do presente estudo indicaram que a presença da membrana de e-PTFE 

associada a qualquer dos tratamentos empregados nos tempos de 4 e 12 semanas de 

experimento, não mostrou efeito estatisticamente significante para o BIC, BA, BAR, ISQ e 

para análise histométrica de fluorescência. Os resultados negativos observados podem estar 

associados à exposição da membrana em alguns casos (GOTFREDSEN et al., 1993; BECKER 

et al., 1994; GHER et al., 1994a; 1994b; SIMION et al., 1994a; 1994b; BUSER et al., 1995; 

HENRY et al., 1997; STENTZ et al., 1997a; 1997b; KOHAL et al.,1998; MOSES et al., 2005; 

SIMION et al., 2007). Aparentemente, a manutenção da mucosa oral recobrindo a 

membrana é importante para o sucesso desta técnica (BECKER et al., 1994; GHER et al., 
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1994a; 1994b; SIMION et al., 1994a; MOSES et al., 2005; STENTZ et al., 1997a; 1997b; 

SIMION et al., 2007). Em estudos nos quais não houve deiscência da mucosa oral, a 

membrana apresentou resultados mais favoráveis para a osteopromoção (GOTFREDSEN et 

al., 1993; GHER et al., 1994a; 1994b; SIMION et al., 1994a; 1994b; STENTZ et al., 1997; 

MOSES et al., 2005; SIMION et al., 2007), mas pouco significativos para um melhor contato 

osso-implante (SIMION et al., 1994a; KOHAL et al., 1998; COCHRAN et al., 1999; 

SCHLIEPHAKE et al., 2000; SIMION et al., 2007). No presente estudo, os casos de exposição 

ficaram restritos às deiscências dos tecidos moles e foram tratados com clorexidina à 0,12%, 

profilaxia dentária semanalmente e manutenção de antibioticoterapia durante todo o tempo 

de exposição, protocolo semelhante ao adotado por outros autores (GHER et al, 1994b; 

BECKER et al., 1994; MELLONIG; NEVINS, 1995; KOHAL et al., 1998; CHO et al., 1998; 

FRIEDMANN et al., 2002). A despeito da ocorrência de exposição de membranas no presente 

estudo, o sucesso do uso de regeneração óssea guiada em outros estudos tem sido 

controverso. Cochran et al. (1997, 1999) utilizando desenho experimental similar observaram 

que o emprego de membrana não favoreceu a regeneração óssea. No tempo de 4 semanas 

inibiu a regeneração óssea na presença de rhBMP-2, enquanto que no tempo de 12 semanas 

não mostrou diferença estatística comparada ao grupo da rhBMP-2. Ito et al. (1998) 

compararam a osseointegração de Ti implantes com superfície tratada e não-tratada em 

defeitos cirúrgicos de 3 mm em tíbia de ratos e não conseguiram demonstrar diferença 

estatística significante entre os grupos controle e cobertos com e-PTFE. Schliephake et al. 

(2000) não encontraram em cães diferença estatística nas avaliações morfométricas entre os 

grupos coágulo sem membrana, coágulo com membrana absorvível e não-absorvível em 

defeitos de 5.0 mm x 5.0 mm no tempo de 3 meses, bem como a membrana não melhorou 

o contato osso-implante nos tempos 3 e 6 meses. Botticelli et al. (2003) estudaram a 

integração de implantes em mandíbulas de cães dentro e fora de defeitos ósseos, protegidos 

ou não por membrana. Os autores observaram que a membrana não favoreceu a 
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regeneração óssea. Jones et al. (2006) estudaram em cães o efeito do rhBMP-2 ao redor de 

implantes instalados em defeitos de 5.8 mm de diâmetro por 4.0 mm de profundidade, 

associados ou não à membranas. Os autores não encontraram diferença estatisticamente 

significante entre os grupos em relação ao BIC e ao BAR. 

A comparação entre os diferentes biomateriais, considerando o uso ou não de 

membrana em cada tempo avaliado, não mostrou diferenças estatisticamente significantes 

(p≥0,05). Esses achados estão em acordo com estudos prévios (HENRY et al., 1997; KOHAL 

et al.,1998; BUSER et al., 1998; AKIMOTO et al., 1999a; HOCKERS et al., 1999; VON ARX et 

al., 2001; BOTTICELLI et al., 2004a; SILVA et al., 2005; SALATA et al., 2007 VEIS et al., 

2007; ABUSHAHBA et al. 2008). Jahangiri e Nishimura (1998), Pretorius et al. (2005)  e 

Esposito et al. (2008), concluíram que não há evidência suficiente que demonstre 

superioridade de qualquer técnica e biomaterial em particular para regeneração óssea ao 

redor de implantes expostos. Entretanto, na presente pesquisa, quando se reuniu todos os 

tratamentos, independente da presença da membrana, os valores foram estatisticamente 

maiores no tempo de 12 semanas comparado ao tempo de 4 semanas, para BAR, BIC e BA. 

A avaliação de estabilidade dos implantes confirmou os resultados histométricos, ou seja, a 

estabilidade final foi estatisticamente maior que a estabilidade inicial, independente do tipo 

de tratamento utilizado. Esses achados encontram suporte em estudos prévios (HUANG et 

al., 2003; VALDEMARRA et al., 2007). 

Houve também um aumento significante do BA e do BAR de 4 para 12 semanas para 

todos os tratamentos (coágulo, proteínas angiogênicas do látex e gel), exceto no grupo osso 

autógeno. Entretanto, este tratamento mostrou resultados significantemente maiores que 

coágulo e gel no tempo de 4 semanas quando o parâmetro BAR foi considerado. A 

explicação para esses achados contraditórios pode estar relacionada a microarquitetura 

(cortico-medular) do osso autógeno utilizado neste estudo, uma vez que a quantidade do 

osso trabecular implantado está sujeito à remodelação mais intensa com o decorrer do 
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tempo semelhante ao observado nos enxertos onlay usados em cirurgias orais (ZINS & 

WHITAKER, 1983; WIDMARK et al., 1997;  JOHANSSON et al., 2001; VON ARX et al.,2001; 

SILVA et al., 2005). As evidências histológicas em nossa investigação, relacionadas às áreas 

de reabsorção de partículas ósseas ainda em 4 semanas, corroboram com essas afirmações. 

Contrariamente ao osso autógeno, os grupos gel, coágulo e das proteínas angiogênicas 

mostraram resultados estatisticamente significantes em relação à regeneração óssea ao 

longo do tempo, medidos pelos parâmetros BA e BAR. A aparente discrepância em relação 

ao grupo gel se deve ao fato de em 4 semanas os valores de BAR terem sido muito baixos. 

Quando se estabelece a comparação entre tratamento e sem considerar o tempo, o grupo 

gel foi o que esteve relacionado com a menor quantidade de formação óssea, em 4 e 12 

semanas. Este dado sugere que o gel interferiu no processo de formação óssea, 

provavelmente impedindo a estabilização do coágulo no interior do defeito ósseo. Esses 

achados são confirmados na análise histológica. Adicionalmente, o fato de nos sítios 

implantados com gel não terem sido utilizados implantes de Ti, cuja superfície é 

reconhecidamente osteocondutora, pode ter contribuído para uma menor área de BAR 

nesses defeitos em 4 semanas (SALATA et al., 2007; VEIS et al., 2007). Diferentes estudos 

corroboram com essa afirmação, uma vez que encontraram melhores resultados em relação 

à regeneração óssea, quando utilizaram implantes com superfícies tratadas (STENTZ et al., 

1997a; 1997b; ITO et al., 1998; 2001; RASMUSSON et al., 2001; BOTTICELLI et al., 2003; 

LIMA et al., 2003; BOTTICELLI et al., 2005; PETRORIUS et al., 2005) 

No período de 12 semanas, o tratamento apenas com coágulo resultou em valores de 

formação óssea (BAR) estatisticamente semelhante às proteínas e maiores que o osso 

autógeno e o gel. Em contrapartida, quando se avaliou o BA, o grupo coágulo foi 

estatisticamente melhor que as proteínas no mesmo tempo experimental. Os resultados 

favoráveis com coágulo reforçam a importância da superfície do implante, como também 

confirmam que o tamanho do defeito circunferencial adotado neste estudo é não-crítico 
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(BUSER et al., 1998; AKIMOTO et al., 1999b; PAOLANTONIO et al., 2001; BOTTICELLI et al., 

2003; BOTTICELLI et al., 2004b; SILVA et al., 2005; COVANI et al., 2007; JUNG et al., 2007; 

SALATA et al., 2007). 

O grupo das proteínas esteve relacionado com o aumento da formação óssea quando 

os parâmetros BA e BAR foram comparados entre 4 e 12 semanas, além de mostrar 

resultados semelhantes ao osso autógeno e ao coágulo nos tempos de 4 e de 12 semanas, 

respectivamente. Esses resultados suportam os achados de Balabanian (2005) e Balabanian 

et al. (2006) em relação à avaliação histométrica e histológica do reparo ósseo de alvéolo 

dental de ratos, que mostraram que as proteínas angiogênicas, assim como o látex na forma 

de grânulo aumentaram a deposição óssea aos 7 dias e foi igual ao grupo coágulo em 21 e 

42 dias pós-operatórios. Estes autores concluíram que os biomateriais provenientes do látex 

natural é um material biocompatível que estimula a neoangiogênese e acelera a 

neoformação óssea nos períodos iniciais da reparação alveolar. Mendonça (2008) observou 

que a identidade protéica ativa no látex poderia se constituir em um homólogo funcional de 

fatores de crescimento, uma vez que as proteínas angiogênicas do látex aumentaram 

significativamente a permeabilidade vascular, proliferação celular, a angiogênese, 

promoveram fibroplasia e estimularam a epitelização, passos importantes durante o processo 

de reparação tecidual. Acredita-se também que o carreador utilizado possa ter interferido 

negativamente nos resultados do grupo das proteínas angiogênicas, impedindo que este 

biomaterial obtivesse resultados ainda mais satisfatórios em 4 semanas, uma vez que se 

observou que o grupo gel, neste mesmo período, obteve a menor formação óssea. 

Provavelmente uma alternativa seria o uso de outros tipos de carreadores, a fim de melhorar 

os resultados obtidos quando do uso de proteínas angiogênicas do látex. 

Ao avaliarmos os resultados histológicos encontrados para o coágulo e osso autógeno, 

observamos que estes dados corroboram com o estudo de Salata et al. (2007), que 

obtiveram padrões similares de regeneração óssea entre ambos os materiais de 
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preenchimento. Para a proteína angiogênica do látex, encontramos resultados histológicos 

condizentes com o trabalho de Balabanian (2005), que testou este biomaterial associado ao 

gel de colágeno sem a presença de ácido hialurônico em alvéolos de ratos. Na presente 

pesquisa não foi possível encontrar diferenças histológicas entre os diferentes tratamentos 

testados.  

Na análise de fluorescência, ao compilar os dados, sem considerar o tipo de material e 

o uso ou não de membrana, observou-se que os resultados de atividade de formação óssea 

nos tempos iniciais foram superiores aos dos tempos finais para análise quantitativa. Estes 

resultados corroboram com a avaliação qualitativa. Diversas pesquisas utilizando diferentes 

biomateriais suportam os resultados de maior atividade de formação óssea nos períodos 

iniciais de reparação. Cho et al. (1998) analisando através da utilização de fluorocromos a 

formação óssea alveolar ao redor de defeitos de implantes associando a utilização de 

membrana e matriz óssea desmineralizada, observou que a formação óssea para a 

fluorescência foi marcadamente ativa no período de 4 semanas e diminuiu progressivamente 

até o período de 12 semanas. Nociti et al. (2000) estudaram através de fluorocromos, a 

atividade de formação óssea em implantes instalados em defeitos ósseos tratados com 

metilcelulose associados ou não ao fator de crescimento derivado de plaqueta recombinante 

humano (rh-PDGF) e fator de crescimento semelhante à insulina recombinante humano (rh-

IGF-1). Neste estudo os autores observaram que houve maior atividade óssea nos períodos 

iniciais de reparação óssea e não houve diferença de intensidade entre os sítios teste e 

controle em 8 semanas de avaliação. Schliephake et al. (2000), estudaram implantes em 

defeitos ósseos sem biomateriais de preenchimento associados à membrana absorvível e não 

reabsorvível em mandíbulas de cães e notaram através da fluorescência uma maior 

regeneração óssea nas primeiras 5 semanas de tratamento e posteriormente apenas uma 

remodelação até a décima oitava semana.  
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Desta forma, os resultados do presente estudo confirmam o potencial das proteínas 

angiogênicas do látex para uso como biomaterial osteogênico. O fato destas proteínas serem 

obtidas a partir de um processamento de baixo custo comparada aos biomateriais similares 

utilizados nesse campo, da conveniência clínica ao eliminar a necessidade de cirurgias 

adicionais quando a enxertia óssea é exigida, por não provocar morbidade, e ser de fácil 

manuseio, justificam estudos adicionais utilizando diferentes modelos de avaliações, a fim de 

identificar as proteínas angiogênicas que compõem a fração do látex natural e seus diversos 

efeitos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados desta pesquisa permitem concluir que: (1) o emprego da técnica de 

regeneração óssea guiada não alterou os resultados histométricos em qualquer das 

avaliações; (2) as proteínas angiogênicas do látex promoveram deposição óssea nos defeitos 

em níveis similares ao do coágulo e osso autógeno; (3) o processo de osseointegração e 

aumento da estabilidade dos implantes de titânio ocorreu em todos os sítios experimentais 

independentemente do tratamento realizado. 
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Parte dos resultados obtidos no presente estudo foi utilizada para a elaboração do 

artigo científico: 

 

Arnez MFM, Xavier SP, Faria PEP, Pedrosa Jr. WF, Cunha TR, Mendonça RJ, Coutinho-Netto 

J, Salata LS. Implant osseointegration in circumferential bone defects using latex-derived 

proteins, autogenous bone graft and GBR. A comparative study in the dog mandible. 

 

Este artigo foi submetido à publicação e à apreciação de uma revista de impacto na 

área odontológica. A confirmação de submissão e o manuscrito são apresentados nas 

páginas que se seguem. 
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Abstract 

Background: In sites with diminished bone volume the osseointegration of dental implants 

can be compromised. Innovative osteoconductive and osteoinductive materials have been 

developed to aid successful osseointegration outcomes. Purpose: To evaluate the 

osteogenic potential of angiogenic latex proteins for the healing of bone defects and 

osseointegration of dental implants. Materials & Methods: Ten dogs were submitted to 

four bilateral circumferential defects (5.0x6.3mm) in the mandible. One dental implant sizing 

3.3x10.0 mm (TiUnite MK3™) was installed in the centre of three defects on both sides. The 

void space was filled either with coagulum (Cg), autogenous bone graft (BG), latex proteins 

pool (LPP) in gel carrier, or with gel (Gl) carrier without an implant. Defects were covered 

with expanded polytetrafluoroethylene (e-PTFE) at one side and left uncovered on the other. 

Five animals were sacrificed after 4 and 12 weeks, respectively. The implant stability was 

evaluated using resonance frequency analysis (RFA) and the bone formation in the defects 

was analyzed by histological and histometric analysis (BAR, BIC and BA). Results: The use 

of e-PTFE membrane did not result in any significant effect, as the time and biomaterials 

association are considered (p≥0.05). The LPP showed bone regeneration similar to Cg and 

BG at 4 and 12 weeks, respectively (p≥0.05). The Gl carrier resulted in the lowest bone 

formation (p≤0.05). The bone formation, osseointegration and implant stability improved 

significantly from 4 to 12 weeks (p≤0.05). Conclusion: The e-PTFE membrane did not 

influence the bone formation; the LPP promoted similar bone deposition as Cg and BG; the 

implants osseointegration have benefited from all treatments. 

Key words: Angiogenic latex Proteins, Implants, Osseointegration, Bone Regeneration, 

Circumferential bone defects. 
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Introduction 

Recent scientific reports concerning the biological properties of natural latex extracted 

from Hevea brasiliensis (rubber tree) have demonstrated this is an innovative biomaterial. 

Recent studies have described several of its features from humans cases, such as 

biocompatibility1,2, healing of skin ulcers1,3,4; correction of tympanic defects5 and 

reconstruction of eye conjunctiva6; as well as its use as biomembrane7, substitute for the 

pericardium8 and a replacement for lost blood vessels9 in animal protocols. 

The first in vivo study with natural latex showed that this biomaterial induces increased 

vascularization in the implanted tissues and such an effect was justified by the presence of 

growth factors in the latex1. The same authors have conducted a qualitative and 

immunohistochemical analysis in biopsies for venous ulcers and observed that there was a 

higher expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) and β1 transforming growth 

factor (TGFβ1) in the groups in which latex membranes were used. Balabanian and 

colleagues2 suggested a direct action of a latex protein with angiogenic properties, in order 

to explain the increased osteogenesis in the initial periods of alveoli repair in rats. Recently in 

2008, Mendonça and colleagues – in a submitted article for publication – utilized a purifying 

methodology for proteins through chromatography and electrophoresis confirming the 

presence of a group of latex-derived proteins (LPP) with angiogenic activity. Patent 

registrations (PI 02 07426-5/2002 and 0506041-9/2005) concerning the latex derivatives has 

been requested and some products are already available on the market for 

medical/pharmaceutical application. 

It is well-known that angiogenesis is essential in the osteogenic process, since the 

bone regenerative process requires the participation of a number of growth factors and 

cellular components that ultimately lead to osteoblastic differentiation and bone matrix 

mineralization.10-20 Thus, considering the importance of angiogenesis for bone formation, it is 

believed that the angiogenic properties of latex-derived proteins (LPP) may benefit 
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osseointegration of titanium dental implants. On the other hand, many regenerative 

procedures have been employed to accelerate the bone regeneration process and dental 

implants osseointegration. The guided bone regeneration (GBR) technique is well known as a 

procedure that provides a secluded environment for bone regeneration through the 

accumulation of growth factors21-35. It can be inferred that the effects related to bone 

regeneration and osseointegration of implants obtained from LPP should be challenged with 

techniques of well-known effectiveness, such as GBR. 

Therefore, the aim of the present study is to evaluate the osteogenic capacity of LPP to 

optimize dental implants osseointegration in circumferential bone defects, using the GBR 

technique with expanded polytetrafluoroethylene (e-PTFE) membrane as a reference. 

  

Materials and Methods 

LPP synthesis 

Natural latex was extracted from Hevea brasiliensis (rubber tree) and diluted in acetic 

acid at 2.2%, in a 1:2(v/v) proportion, to reach a pH of 4.7 under constant stirring. The 

solution was set to rest under room temperature for 30 minutes so the liquid and solid 

phases would separate from each other, in what is called latex coagulation. The polymerized 

rubber was then pressed so its serum could be obtained, which was then basified with a 1M 

solution of NH4OH (ammonium hydroxide) to reach a pH of 9.0. Due to the precipitation of 

proteins during the pH setting process, the serum had to be filtered in 1µm-pore-diameter 

filters (Millipore, Bedford, MA, USA). The component separation process was then performed 

through chromatography at room temperature and eluated with a 0.01M buffer solution of 

ammonium carbonate in sodium chloride gradient (NaCl). A 7mL/min flow was employed and 

the eluate was transferred and monitored by a spectrophotometer (U-2000 model, Hitachi®, 

Tokyo, Japan) set at 280ηm wave length. Once the angiogenic fraction of natural latex was 

detected and obtained, according to its chromatographic profile, the material was submitted 
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to dialysis under distilled water, lyophilized and then associated with bovine collagen gel 

(Type I Collagen, Sigma-Aldrich, São Paulo-SP, Brazil) and bacterial hyaluronic acid from 

Escherichia coli (Nikko Chemicals co. Ltd., Shangai, China). A 0.10mL association was 

utilized, which contained 2.5% of collagen, 2.5% of hyaluronic acid and 0.01% of latex 

angiogenic protein. All the procedures were carried out under sterile environment, so 

possible contaminants were completely discarded. After the excipients were completely 

dissolved with Mili-Q sterile water in a 15mL sterile falcon tube, the material was heated to 

80ºC for 10min. When the solution cooled down to about 40ºC the angiogenic latex protein 

was added. The tube was sealed and the material homogenized under vortex (Phoenix 

Indústria e Comércio de Equipamentos Científicos, Araraquara-SP, Brazil) until the proteins 

were completely solubilized. Respecting the same conditions, a 0.15mL solution of collagen 

associated with hyaluronic acid, without the addition of proteins, was prepared in order to 

comprise a control group. The biomaterials were kept in disposable ethylene oxide-sterilized-

syringes and stored at -20ºC before use. 

Animals  

Ten young mongrel male dogs, weighting from 20 to 30kg were included in this study. 

The animals were vaccinated, vermifuged and received vitamins during quarantine. The 

animals were kept in individual stalls in both the pre and post-operative periods, under 

adequate veterinary care, free access to water and balanced chow during the entire 

experimentation period. The study protocol was approved by University of São Paulo’s 

Animal Research Ethics committee (certificate #2006.1.1070.53.0). 

Surgical Procedures 

All animals underwent two surgeries procedures: bilateral extraction of the 1st, 2nd, 3rd 

and 4th inferior pre-molars and implantation of the materials. On both occasions, the animals 

were submitted to external antisepsis with PVPI™ dye (Riodeine Tópico – Laboratório 

Biossintética Ltda., Ribeirão Preto-SP, Brazil), and intra-oral antisepsis with PVPI™ topic 
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(Riodeine Tópico – Laboratório Biossintética Ltda., Ribeirão Preto-SP, Brazil); pre-

anesthetized with Amplictil® 25mg/ml intravenous (Rhodia Farma Ltda., São Paulo-SP, 

Brazil); induced to anesthesia with 0,1mL/kg intramuscular Zoletil® 50 (Virbac do Brasil, São 

Paulo-SP, Brazil) and anesthetized with inhaling Forane® (Abbott Laboratórios do Brasil 

Ltda., São Paulo-SP, Brazil). Twelve weeks following tooth extraction, three circumferential 

osteotomies in each mandible side – measuring 6.3mm in diameter by 10.0mm in depth – 

were created with a trephine bur (Figure 1). The bone tissue collected during this procedure 

was stored in 0.9% sterile saline, to be later used as particulate autogenous graft in some 

defects. Following drilling, 3 titanium implants (TiUnite MK3, Nobel Biocare™ AB, Gothenburg, 

Sweden) measuring 3.3mm in diameter and 10mm in length were installed in the centre of 

the each defect. In the distal canine region, an additional circumferential defect was created 

measuring 6.3mm in diameter by 5mm in depth, in which no implants were installed, for the 

sole purpose of testing the latex protein carrier (Figure 2). The implant caps were placed and 

the circumferential bone defects were filled with either the following materials: coagulum 

(Cg); latex proteins pool (LPP); particulate autogenous bone graft (BG); or gel carrier (Gl). 

In one of the sides, the bone defects were only protected by a mucoperiosteal flap, whereas, 

in the opposite side, the circumferential defects were individually covered by e-PTFE 

membranes (Gore-Tex®, GT4, W. L. Gore & Associates, Inc., Delaware, MD, USA, 20 mm x 

15 mm, length and height) secured by titanium screws (Figure 3). 

All animals received analgesic medication (subcutaneous Tramadol, Anangon™ – 

Laboratórios Biosintética ltda. – São Paulo – SP), oral Ketofen (Merial Saúde Animal Ltda., 

Paulínia - SP, Brazil) and antibiotic therapy using oral Stomorgyl 10™ (Merial Saúde Animal 

Ltda, Paulínea-SP, Brazil) in the first five postoperative days. Five animals were sacrificed 4 

and 12 weeks, respectively, after implant installation, using 1% Thiopentax™ (Sodium 

thiopental, Cristália – Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA, Itapira, Brazil) and 19.1% 

potassium chloride at 1mL/kg (10mL dose - Samtec Biotecnologia, Ribeirão Preto-SP, Brazil) 
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intravenous. 

Implant Stability 

The implants stability was measured through resonance frequency analysis (RFA) 

(Osstell Mentor™, Osstell AB, Gothenburg, Sweden) at 0, 4 and 12 weeks, using the mean of 

two measurements expressed in implant stability quotient (ISQ) for each implant. 

Histological Processing 

Bone blocks removed from the experimental sites were fixed in 4% formaldehyde 

solution buffered at pH 7.0 for 48 hours and transferred to 70% ethanol solution, where they 

remained for three days. The samples where dehydrated in graded concentrations of alcohol 

and embedded in acrylic resin (LR White®, London Resin Company Ltd., Berkshire, England). 

The implants were then sectioned buccal-lingually with a precision saw (Microslice 2™, Ultra 

Tec Manufacturing Inc, Santa Ana, USA) and mounted on glass slides for histological and 

histomorphometric analysis of the circumferential bone defect region (Leica DMLB®, Leica 

Microsystems GmbH, Wetzlar, Germany). The histometric analysis comprising the bone-

implant contact (BIC); bone area inside threads (BA); and bone area in a standardized 

rectangle (BAR) (Figure 4), was carried out with Leica Qwin Pro® software version 3.4.0 

(Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Germany). 

Statistical Analysis 

The data were compared through ANOVA three-way and ANOVA four-way and when 

differences between at least one pair of mean values at the significance level of p≤0,05 was 

encountered, the orthogonal contrasts was used for multiple comparisons. 

 

Results 

Clinical Evaluation 

In the third post-operatory week was detected the exposure of the membrane in two 

animals from the 4 week group and in four animals from the 12 week group. In none of the 
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cases there had been exposure of the implants or the bone defects. The membrane 

exposure was treated with 0.12% chlorhexidine, oral prophylaxis and antibiotic therapy. In 

the hemi-mandible where no membranes were employed the healing process progressed 

without complication. 

Histological Analysis 

4-week group  

The osteogenesis was apparently favored when BG, LPP and Cg were used, since 

woven bone, significant bone matrix production and the presence of immature trabecular 

bone – which resembled cancellous bone – close to the surface of the implant have been 

found. In the BG group, the bone particles appeared embedded in the new bone in contact 

with the implant, as well as sparse osteoclastic activity on the particles surface. The Gl group 

was characterized by poor bone formation thoroughly the circumferential defect with only 

occasional bone trabecullae. The presence of many osteoclasts in these sites suggested an 

unbalanced bone formation process. The presence of a membrane did not appear to 

contribute for bone formation, although in LPP sites larger areas of mature bone could be 

found (Figures 5 to 8). 

12-week group 

Compared with 4 weeks, a higher bone formation process was noticed in the 

circumferential defect area and towards the implants surface, irrespectively of the treatment. 

At this stage the bone exhibited a mature nature, characterized by higher density and 

lamellar-like aspect, similar to spongy bone. All groups showed a similar pattern of bone 

formation. The Gl group at this stage did not show any histological evidence of bone 

formation impairment. The presence of the membrane did not seem to have aided in the 

osteogenic process, at this particular evaluation time (Figures 9 to 12). 
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Histometric and Stability Analysis  

The association of the e-PTFE membrane did not alter any assessed parameter in this 

study (Table 1). Statistic significance was observed for BIC, BA and BAR variables at 12 

weeks as compared with 4 weeks (p≤0.05), whatever the materials were used (Table 2). 

The data related to Cg, BG and LLP groups were not significant when a multiple comparison 

was applied between them, but all these treatments presented higher BAR as compared with 

the Gl group (Table 3). The BG treatment performed significantly better as compared to the 

Cg and Gl treatments at 4 weeks (p≤0.05) in terms of BAR analysis, however no significance 

was found between the remaining treatments in this same healing time (Table 4). At 12 

weeks the Cg group was related with more bone formation (BAR) compared to BG and Gl 

(p≤0.05). The Cg, LPP and Gl groups showed higher BAR at the 12-week period (p≤0.05) 

compared with 4 weeks figures (Table 5). 

There was no statistically significant difference for the BA variable when different 

treatment methods were compared at 4 weeks time (p≥0.05). On the other hand, at the 12-

week period, a statistically significant difference was found when the Cg group was 

compared to both the BG and LPP groups (p≤0.05), however, no difference was observed 

when the BG group was compared to the LPP group (Table 6). The BA for CG and LPP 

groups was statistically higher at 12 weeks than at 4 weeks (p≤0.05) whilst BG did not differ 

at both time periods (Table 7). 

Invariably, the ISQ at the animals sacrifice was statistically higher than values 

measured at the implant installation (Table 8). No difference was found regarding primary 

stability of the implants in this study (Table 9). 

 

Discussion 

The search for alternative biomaterials that could substitute for autogenous bone for 

the installation of titanium dental implants in areas of insufficient bone is still a challenge. 
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Several materials are employed in reconstructive surgeries, such membranes for GBR, 

autogenous bone, alooplastics, allogeneic bone, xenogeneic, growth factors and their 

multiple clinical combinations. Considering the importance of angiogenesis in the osteogenic 

process10-20 and the outcomes of previous studies in animals8,9 and patients1-7 with latex 

biomaterials, an experimental model in vivo was designed to evaluate the osteogenic process 

around dental implants in poor conditions iof osseointegration. 

The outcomes of the present study indicate that the presence of the e-PTFE membrane 

alone or associated with other treatments did not result in statistically significant effects for 

the BIC, BA, BAR or ISQ. The negative results observed might be related to membrane 

exposure as reported having occurred in many cases.22-24,26,28,29,32,34-39 Apparently, the 

maintenance of the healthy mucosa covering the membrane is of paramount importance for 

the success of this technique.22-24,28,29,32,34,36 In studies in which no oral mucosa dehiscence 

occurred, the membrane allowed for much more favorable results towards 

oteopromotion.23,24,28,29,32,34-37, but did not improve the bone-implant contact.34,36,39-41 In none 

of the cases of membrane exposure in this study led the bone defect to become exposed. 

The soft tissue dehiscences were treated with 0.12% chlorhexidine, weekly dental 

prophylaxis and antibiotic therapy, according to protocols described previously.22,24,30,31,39,42 

The literature on GBR is seems rather controversial. Thus, Cochran and colleagues40,43 

making use of a somewhat similar experimentation model observed that the use of the 

membrane did not favor bone regeneration. At 4 weeks, the GBR inhibited bone 

regeneration in the presence of rhBMP-2, and at 12 weeks no difference was encountered 

when compared to the rhBMP-2 group. Ito and colleagues44 compared treated and non-

treated dental implant surfaces in 3mm defects in rat tibias, and were not able to 

demonstrate statistically significant differences between the control and e-PTFE-covered 

groups. Schliephake and colleagues41 failed to find differences after 3-month experiment 

between coagulum without membrane, coagulum with absorbable and non-absorbable 
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membrane, in 5.0mm X 5.0mm bone defects in dogs. Botticelli and colleagues45 studied 

implant integration in dog mandibles inside and outside defect areas, protected or not by 

membranes. The authors concluded that the membrane did not favor bone regeneration. 

Jones and colleagues46 studied, in dogs, the effect of rhBMP-2 around implants installed in 

defects measuring 5.8mm in diameter by 4.0mm in depth, associated or not with 

membranes. No statistic significance between the groups was found in the BIC and BAR 

values. 

The comparison between biomaterials associated or not with membranes (interactions 

within a particular time, membrane and treatment) did not show statistically significant 

differences in each evaluated time periods. These findings corroborate previous studies38,39,47-

55 on biomaterials testing. The literature review by Esposito and colleagues56 concluded that 

there was no sufficient evidence that could substantiate the superiority of any technique or 

biomaterial in particular when it comes to bone regeneration around exposed implants. In 

the present study, when the treatment therapies data were gathered and pooled together, 

statistically higher values aroused from the comparison of 12-week period with the 4-week 

period for BAR, BIC and BA variables. Implant stability assessment confirmed the histometric 

results, as the final stability was statistically higher than the initial one, independent of the 

treatment type was used. These findings are in agreement with previous studies.57,58 There 

has also been significant increase in values for BA and BAR from 4 to 12 postoperative weeks 

for all treatment types (Cg, LLP and Gl), except for the BG group. Contrarily, the BG group 

showed significantly higher results at 4 weeks than Cg and Gl, when the BAR parameter was 

taken into consideration. A possible explanation for such contradictory findings may lie upon 

BG’s microarchitecture (cortico-cancellous) utilized in this study55, since the cancellous part 

of the graft is likely to be subjected to more intense remodeling as time progresses, like is 

described with onlay grafts in reconstructive surgeries.50,59-61 The histological evidence in this 
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present study concerning bone particle resorption yet in the 4-week period support such a 

statement. 

The apparent discrepancy towards the Gl group was due to the fact that in 4 weeks 

the values of BAR were rather low. This finding suggests that the Gl interfered with the bone 

formation process, probably hindering the blood clot stabilization during the first stages 

following implantation into the defect. These findings were confirmed by histological 

analysis. Besides, the fact the Gl implanted sites had no implants, whose surface is allegedly 

osteoconductive, may have contributed to a smaller BAR in these aforementioned defects in 

4 weeks time.53,54 At the 12-week period, the sole use of Cg resulted in bone formation 

values (BAR) that were statistically similar to LPP and bigger than BG and Gl. When BA was 

evaluated, the Cg group was statistically better than LPP, at the same experimental period. 

The favorable results obtained with the use of Cg strengthen the importance of the implant 

surface, as well as confirm that the dimension of the circumferential bone defect adopted in 

this study was not critical.45,47,52,53,62-66 

The LPP group experienced an increasing bone formation between 4 and 12 weeks, 

when the BA and BAR parameters were taken into consideration. Furthermore, it showed 

similar results to BG and Cg at 4 and 12 weeks time, respectively. These outcomes support 

the findings of Balabanian and colleagues3, who evaluated histometrically and histologically 

the bone repair in rat’s dental socket in the presence of granules of latex-derived angiogenic 

proteins. The latter study demonstrated an increase in bone deposition at 7 days and the 

latex granules were similar to the coagulum at 21 and 42 days post-operatively, and the 

authors concluded that the biomaterial stimulates neoangiogenesis and hastens bone 

formation in the initial periods of the alveolar healing. Mendonça and colleagues in 2008 

(submitted for publication) stressed that the active proteins identified in latex could 

constitute into a homologous conglomerate of growth factors, since LPP increased 

significantly vascular permeability, cellular proliferation, angiogenesis, promoted fibroplasia, 
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and stimulated epithelization, i.e. critical steps in tissues repair. It is believed that the carrier 

used in the present could have interfered negatively on the LPP results by preventing the 

biomaterial from achieving more satisfactory outcomes at 4 weeks, since the group Gl in the 

same period showed the lowest results on bone formation. Probably the use of other types 

of carriers would be an alternative in order to improve LPP’s performance in the earlier 

stages of implantation. The results of this present study confirm the potential of LPP to be 

used as an osteogenic biomaterial. The fact that LPP can be obtained through low-cost 

processes when compared to other biomaterials used for the same purpose, and the 

scientific evidence that the use of LPP does not cause any harm to the tissues, justify 

additional studies to identify the proteins that comprise LPP and their real effects.  

The outcomes of the present study indicate that (i) the use of GBR technique does not 

alter the bone healing pattern in this experimental model; (ii) the LPP leads to bone 

deposition in the defects in a similar fashion as the Cg and BG; (iii) the dental implants 

increases in stability over time in this experimental model, regardless the treatment adopted. 
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Figure Legends 

Figure 1 – Circumferential defects measuring 6.3mm in diameter by 5mm in depth 

with a trephine bur.    

Figure 2 – Groups in which no membrane was used.  

Figure 3 – e-PTFE membrane attached with 1.5mm X 4.0mm screws.  

Figure 4 – Implant installed in a circumferential bone defect. BAR region highlighted 

in red.  

Figure 5 – Light photomicrography at 10x resolution. (A) Histological image of the 

LPP group covered with the e-PTFE membrane at 4 weeks time. (B) Histological image of 

the LPP group without the e-PTFE membrane at 4 weeks time.      

 Figure 6 – Photomicrography at 10x resolution. (A) Histological image of the BG 

group covered with the e-PTFE membrane at 4 weeks time. (B) Histological image of the BG 

group without the e-PTFE membrane at 4 weeks time.      
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Figure 7 – Photomicrography at 10x resolution. (A) Histological image of the Cg 

group covered with the e-PTFE membrane at 4 weeks time. (B) Histological image of the Cg 

group without the e-PTFE membrane at 4 weeks time.      

Figure 8 – Photomicrography at 1.6x resolution. (A) Histological image of the Gl 

group without implants and covered with the e-PTFE membrane at 4 weeks time. (B) 

Histological image of the Gl group without implants and without the e-PTFE membrane at 4 

weeks time.  

Figure 9 – Photomicrography at 10x resolution. (A) Histological image of the LPP 

group covered with the e-PTFE membrane at 12 weeks time. (B) Histological image of the 

LPP group without the e-PTFE membrane at 12 weeks time.  

      Figure 10 – Photomicrography at 10x resolution. (A) Histological image of the BG 

group covered with the e-PTFE membrane at 12 weeks time. (B) Histological image of the 

BG group without the e-PTFE membrane at 12 weeks time.  

Figure 11 – Light microscopy at 10x resolution (A) Histological image of the Cg group 

covered with the e-PTFE membrane at 12 weeks time. (B) Histological image of the Cg 

group without the e-PTFE membrane at 12 weeks time.  

Figure 12 – Photomicrography at 1.6x resolution. (A) Histological image of the Gl 

group without implants and covered with the e-PTFE membrane at 12 weeks time. (B) 

Histological image of the Gl group without implants and without the e-PTFE membrane at 12 

weeks time.   
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Figura 9 A 

 
 
Figura 9 B 

 
 
Figura 10 A 

 
 
Figura 10 B 

 
 
Figura 11 A 

 
 
Figura 11 B 

 
 
 
 



____________________________________________________________________________________ANEXO 

Figura 12 A 
 

 
 
Figura 12 B 

 
 

Table 1 – p values for the membrane factor considering BAR, BIC, BA and RFA variables.  

Membrane p 

BAR 0.74 

BIC 0.34 

BA 0.24 

Stability 0.59 

  

 

Table 2 –  Comparisons between different time periods for BIC, BA and BAR variables.  

Variable Time 

(weeks) 

Mean S. D. Time 

(weeks) 

Mean S. D. p 

BIC 4 12.01 12.66 12 31.84 17.51 <0.01* 

BA 4 47.93 19.78 12 69.52 14.99 <0.01* 

BAR 4 16.15 12.75 12 33.19 14.90 <0.01* 

* = estatisticamente significante (p≤0,05) 

  

Table 3 – BAR comparison considering the different treatments. 

Treatment Mean S. D. Treatment Mean S. D. P 

Cg 61.68 23.55 BG 62.31 17.93 0.99 

Cg 61.68 23.55 LPP 61.08 18.24 0.78 

Cg 61.68 23.55 Gl 49.84 20.86 0.01* 

BG 62.31 17.93 LPP 61.08 18.24 0.79 

BG 62.31 17.93 Gl 49.84 20.86 0.01* 

LPP 61.08 18.24 Gl 49.84 20.86 0.03* 

* = estatisticamente significante (p≤0,05) 
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Table 4 – BAR comparisons between different treatments considering time periods.  

Time 

(weeks) 

Treatment Mean S. D. Treatment Mean S. D. p 

Cg 42.62 16.14 BG 58.26 20.83 0.02* 

Cg 42.62 16.14 LPP 51.89 18.84 0.18 

Cg 42.62 16.14 Gl 38.97 19.76 0.69 

BG 58.26 20.83 LPP 51.89 18.84 0.32 

BG 58.26 20.83 Gl 38.97 19.76 0.01* 

4 

LPP 51.89 18.84 Gl 38.97 19.76 0.09 

Cg 80.75 10.13 BG 66.36 14.43 0.02* 

Cg 80.75 10.13 LPP 70.28 12.62 0.09 

Cg 80.75 10.13 Gl 60.71 16.29 <0.01* 

BG 66.36 14.43 LPP 70.28 12.62 0.54 

BG 66.36 14.43 Gl 60.71 16.29 0.39 

12 

LPP 70.28 12.62 Gl 60.71 16.29 0.14 

* = estatisticamente significante (p≤0,05) 

 

Table 5 – Comparisons between BAR values recorded from different treatments, considering the time 

periods. 

Treatment Time 

(weeks) 

Mean S. D. Time 

(weeks) 

Mean S. D. p 

Cg 42.62 16.14 80.75 10.13 <0.01* 

BG 58.26 20.83 66.36 14.43 0.32 

LPP 51.89 18.84 70.28 12.62 0.02* 

Gl 

4 

38.97 19.76 

12 

60.71 16.29 0.01* 

* = estatisticamente significante (p≤0,05) 

  

Table 6 – BA comparisons between different treatments at fixed time period.  

Time 

(weeks) 

Treatment Mean S. D. Treatment Mean S. D. p 

Cg 11.91 11.17 BG 19.74 12.68 0.16 

Cg 11.91 11.17 LPP 16.79 14.26 0.37 4 

BG 19.74 12.68 LPP 16.79 14.26 0.59 

Cg 42.64 11.77 BG 26.57 15.88 0.01* 

Cg 42.64 11.77 LPP 30.37 12.97 0.03* 12 

BG 26.57 15.88 LPP 30.37 12.97 0.49 

* = estatisticamente significante (p≤0,05) 
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Table 7 – Comparisons between BA values recorded from different treatments, considering the time 

periods. 

Treatment Time 

(weeks) 

Mean S. D. Time 

(weeks) 

Mean S. D. p 

Cg 11.91 11.17 42.64 11.77 <0.01* 

BG 19.74 12.68 26.57 15.88 0.30 

LPP 

4 

16.79 14.26 

12 

30.37 12.97 0.045* 

* = estatisticamente significante (p≤0,05) 

 

Table 8 – Comparisons between the initial and final values of implant stability (ISQ).  

Time 

(weeks) 

Implant 

stability 

Mean S. D. Implant 

stability 

Mean S. D. p 

4 41.77 7.21 49.92 8.03 <0.01* 

12 
Installation 

40.42 7.64 
Sacrifice 

55.48 9.35 <0.01* 

* = estatisticamente significante (p≤0,05) 

 

Table 9 – Comparisons between ISQs according to time period. 

Implant 

stability 

Time (weeks) Mean S. D. Time (weeks) Mean S. D. p 

Installation 41.77 7.21 40.42 7.64 0.60 

Sacrifice 
4 

49.92 8.03 
12 

55.48 9.35 0.03* 

* = estatisticamente significante (p≤0,05) 
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