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Resumo 

KAYATT, F. E. Análise experimental de copolímero na estabilidade 

primária de implantes osseointegráveis. Avaliação microscópica em ratos. 

Araçatuba, 2006. 38p Tese (Doutorado em Odontologia, Área de 

Concentração Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial) – Faculdade 

de Odontologia, Campus de Araçatuba, Universidade Estadual Paulista 

“Julio de Mesquita Filho”.  

A estabilidade primária na instalação de implantes dentários 

é uma das determinantes principais no processo de osseointegração. 

Algumas situações clínicas impossibilitam o travamento adequado do 

implante. A diástase provocada por sobrefresagem ou implantações pós-

exodônticas indicam o uso de materiais para ocupar este espaço. O 

objetivo deste estudo foi analisar o uso de copolímero a base de ácido 

poliláctico na estabilidade primária de implantes osseointegráveis, 

realizando uma avaliação microscópica através de fluorocromos. Para 

isso, foram utilizados 14 cilindros de Ti cp GII instalados na tíbia de ratos, 

divididos em: Grupo Implante Travado (GIT) e Grupo Implante e 

Biomaterial (GIB), nos períodos de 7, 15 e 21 dias. Resultado: Os 

implantes suportaram 3N.cm de torque reverso e não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significantes, nos períodos finais, entre as 

médias das áreas ao redor do implante. O copolímero de PLA/PGA 

proporcionou o posicionamento dos implantes e não obstou a deposição 

óssea. Palavras-chave: implante dentário, osseointegração, ácido 

poliláctico, remodelação óssea, corantes fluorescentes. 
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INTRODUÇÃO 

O sucesso a longo prazo de implantes dentários depende de 

uma fixação rígida do implante ao osso hospedeiro pelo processo de 

osseointegração.1  

 Vários fatores interferem na formação tecidual 

periimplantar e subseqüente mineralização, dentre os quais se destaca o 

envolvimento mecânico local na interface entre o osso e o implante.2 

Portanto a estabilidade primária do implante tem sido destacada como um 

pré-requisito para obtenção da osseointegração.3, 4 

 Experimentalmente tem sido mostrado que pode 

ocorrer um crescimento ósseo na presença de uma movimentação 

relativa entre o implante e o osso hospedeiro, enquanto a presença de 

uma movimentação excessiva pode resultar na formação de uma 

membrana fibrosa ao redor do implante.5  

 A interface entre o implante e o enxerto ósseo 

constitui uma situação de reparo complexa, que envolve a 

revascularização, a incorporação do enxerto e a integração dos 

implantes.6 

 Embora a estabilidade primária exerça papel 

fundamental no processo de obtenção da osseointegração, algumas 
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situações clínicas não possibilitam um travamento adequado do implante, 

destacando-se corticais e trabéculas ósseas delgadas, espaços 

medulares amplos, bem como limitada disponibilidade óssea.  

A diástase freqüente quando da inserção de implante em 

alvéolo fresco compromete um aceitável contato entre o osso e o 

implante, como demonstrado em 1988 por Carlsson et al.7, que instalaram 

implantes em sítios receptores com distância entre o osso hospedeiro e o 

implante de variados tamanhos (Grupo A: 0mm; Grupo B: 0,35mm; Grupo 

C: 0,85mm) e observaram a presença de espaços residuais nos Grupos B 

e C.  

Akimoto et al.,8 avaliaram o preenchimento ósseo em 

defeitos variando de 0,5 a 1,4mm entre osso e a superfície do implante, 

instalados em alvéolos pós-exodônticos e concluíram que o tamanho do 

defeito é inversamente proporcional ao contato entre o osso e o implante. 

Entretanto Botticelli et al.,9 compararam a instalação 

convencional de implantes a fixações estáveis inseridas em sítios 

receptores com amplo defeito marginal e concluíram que em defeitos de 

até 1mm ocorre neoformação óssea e alto grau de osseointegração.  

Na tentativa de corrigir estes espaços a combinação de 

implante com enxertos e biomateriais ainda se faz necessária.10 

 Os enxertos ósseos autógenos destacam-se como o 

padrão ouro dentro do processo de regeneração, entretanto, apresentam 
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algumas desvantagens que limitam o seu uso como a morbidade cirúrgica 

e o tempo de tratamento prolongado.11  

 Substitutos ósseos sintéticos têm sido desenvolvidos 

como alternativa à utilização dos enxertos autógenos, incluindo 

cerâmicas, compósitos e polímeros.12 

 Os materiais poliméricos têm recebido atenção 

especial por sua biocompatibilidade, boas propriedades biomecânicas e 

seu fácil manuseio. 13 Os polímeros biodegradáveis freqüentemente 

utilizados na regeneração óssea são os poliésteres derivados do ácido 

poliláctico (PLA), poliglicólico (PGA) e caprolactone.14 

 Numerosos estudos têm mostrado efeitos benéficos 

destes copolímeros em animais e humanos,15,16,17 destacando a 

biocompatibilidade, biodegradação e suas propriedades osseocondutoras, 

funcionando como arcabouço para a substituição da matriz 

extracelular.18,14 

 Dentro desse contexto, a utilização de biomateriais 

em implantodontia, principalmente em casos onde o leito receptor do 

implante apresenta quantidade e qualidade óssea inadequadas, se torna 

importante. Assim, o objetivo deste estudo é analisar o uso do 

copolímero a base de ácido poliláctico e ácido poliglicólico na estabilidade 

primária de implantes osseointegráveis, através de avaliação 

microscópica com fluorocromos em ratos. 
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MATERIAL E MÉTODO 

Após a aprovação obtida junto à Comissão de Ética na 

Experimentação Animal (CEEA), de acordo com protocolo no 122/05 

(anexo 1), da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 

Campus Araçatuba, foram utilizados 14 ratos (Rattus norgevicus albinus, 

Wistar) machos, com idade variando entre 70 a 90 dias, pesando 

aproximadamente 250 a 300 gramas. 

Procedentes do Biotério Central da Faculdade de 

Odontologia de Araçatuba, os animais foram transportados ao Biotério do 

Departamento de Cirurgia e Clínica Integrada e mantidos em gaiolas 

comuns, que possibilitavam espaço suficiente para sua movimentação, 

contendo 3 a 4 animais cada, sob temperatura ambiente, iluminação e 

higiene controlada; alimentados com ração sólida (Ração Ativada 

Produtor®, Anderson & Clayton S.A., – Laboratório Abbott do Brasil, São 

Paulo, Brasil) e água “ad libitum” durante todo o experimento.  

1. Cirurgia experimental 

Os animais foram mantidos em jejum pré-operatório de oito 

horas e pré-anestesiados, via intramuscular, com Cloridrato de Ketamina 

(Ketamina Agener®, União Química Farmacêutica Nacional S.A., São 

Paulo, SP, Brasil) e Xilazina (Dopaser®, Laboratório Calier do Brasil, 
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Osasco, SP, Brasil), na dosagem de 0,2ml e 0,1ml para 250 gramas de 

peso corpóreo, respectivamente. Em seguida foi realizada tricotomia na 

superfície anterior do membro posterior direito, anti-sepsia com Polivinil 

Pirrolidona Iodo Degermante (PVPI 10%, Riodeine Degermante®, 

Rioquímica, São José do Rio Preto, SP, Brasil) e instalação de campos 

estéreis. 

No terço superior da tíbia foi infiltrado 0,1ml de Cloridrato de 

Lidocaína com Epinefrina 1:100.000 (Alphacaíne Lidocaína 2% Epinefrina 

1:100.000 DFL®, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) para hemostasia local e 

realizadas duas incisões com lâmina nº 15 (Feather®, Feather Safety, 

Japan) montada em cabo de bisturi nº 3, a primeira envolvendo o tecido 

cutâneo com 10mm de extensão e a segunda no tecido muscular para 

acesso à face medial da tíbia. Em seguida, foi realizado o descolamento 

dermo-mio-periostal do retalho e exposição do tecido ósseo para 

realização da osteotomia. 

Neste momento dois grupos foram constituídos: 

Grupo Implante Travado (GIT): 

Foram instalados implantes de titânio comercialmente puro 

grau II (Ti cp GII) em forma de parafuso e superfície modificada por 

ataque ácido, com 1,6mm de diâmetro e 3,0mm de comprimento, na 

porção medial da tíbia direita. A osteotomia foi executada com uma fresa 

espiral de 1,4mm de diâmetro montada em motor elétrico (BLM 600®; 

Driller, São Paulo, SP, Brasil) a uma velocidade de 1500 rpm, sob 
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irrigação com solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9% (Fisiológico®, 

Laboratórios Biosintética Ltda®, Ribeirão Preto, SP, Brasil), e contra-

ângulo com redução 1:16 (Peça angular 3624N 1:4, Cabeça 67RIC 1:4, 

KaVo®, Kaltenbach & Voigt GmbH & Co., Biberach, Germany) e 

profundidade de 3,0mm, com travamento e estabilidade inicial (Figuras 

1a, 1b e 1c). 

  
 

Figuras 1a, 1b e 1c – (a)Osteotomia realizada e (b)implante 
sendo levado ao leito receptor, (c)implante inserido com 
estabilidade. 

 

Grupo Implante e Biomaterial (GIB): 

Neste experimento foram inseridos implantes, conforme o 

grupo anterior (GIT), mas a osteotomia realizada com fresa espiral de 

2,0mm de diâmetro, ou seja, os implantes foram depositados na cavidade 

experimental, porém envolvidos em PGA/PLA e os leitos preenchidos com 

o mesmo copolímero, na proporção de 1:1 (VETEC Química Fina Ltda, 

Duque de Caxias, RJ, Brasil), aquecido entre 100 e 150°C, 24 horas antes 

do ato cirúrgico (Figuras 2a, 2b, 2c e 2d). 

a b c
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Figuras 2a, 2b, 2c e 2d – (a)Osteotomia realizada com sobrefresagem 
(b)implante associado ao PLA/PGA (c)implante instalado sem 
estabilidade (d)desenho esquemático ilustrando o experimento. 

 

Na seqüência o retalho foi reposicionado e suturado por 

planos com pontos interrompidos, com fio de Poliglactina 910 4-0 (Vycril®, 

Etchicon®, Johnson & Johnson®, São José dos Campos, SP, Brasil) e fio 

de nylon 5-0 (Mononylon®, Ethilon®, Etchicon®, Johnson & Johnson®, São 

José dos Campos, SP, Brasil). 

Após a colocação dos implantes, todos os animais 

receberam dose única de 20.000 U.I. de penicilina G benzatina (Fontoura 

Wyeth S.A. Indústrias Farmacêuticas, São Bernardo do Campo, SP, 

Brasil) por via intramuscular. 

Seis dias após foram iniciadas as injeções dos fluorocromos 

(20mg/Kg de peso corporal), por via intramuscular, para posterior análise 

em microscopia de fluorescência do tecido ósseo. Aos 7 dias, foi injetado 

a calceína (Calcein®, Sigma Chemical St. Louis, MO, USA), aos 15 dias a 

alizarina (Alizarin Red S®, Sigma Chemical St. Louis, MO, USA) e aos 21 

a c

b

d
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dias a oxitetraciclina (Oxytetracycline Hydrochloride, minimum 95% 

HPCL®, Sigma Chemical St. Louis, MO, USA).  

Esses animais foram sacrificados por injeção excessiva de 

anestésico, após 35 dias. Neste momento os implantes foram submetidos 

a análise mecânica de torque reverso, até uma possível ocorrência de 

rompimento da interface osso/implante, utilizando torquímetro analógico 

[ATG3CN(S), Tohnichi, Tokyo, Japan] com escala graduada de 0 a 3N.cm 

acoplado a uma chave adaptadora intermediária com ponta hexagonal de 

1,2mm (Figura 3). 

 
Figura 3 – Torquímetro utilizado para realização do teste 
de torque reverso. 

 

2. Processamento laboratorial 

As peças obtidas foram fixadas em solução de Formalina 

Tamponada a 10% (Reagentes Analíticos®, Dinâmica Odonto-Hospitalar 

Ltda, Catanduva, SP, Brasil) durante 48 horas e banhadas em água 

corrente durante 24 horas. Após a fixação, as peças passaram pela etapa 
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de desidratação a partir da seqüência crescente de álcoois 70, 90, 95 e 

100 gradativamente, com troca de solução a cada 3 dias, em agitador 

orbital (Line CT – 150®, Cientec – Equipamentos para Laboratório, 

Piracicaba, SP, Brasil) todos os dias durante 4 horas.  

Ao término da desidratação, as peças foram imersas em 

acetona (Labsynth Produtos para Laboratórios Ltda, Diadema, SP, Brasil) 

por 24 horas, a seguir em solução de acetona e polimetil metacrilato lento 

(PMMAL) (Classico®, Artigos Odontológicos Clássico, São Paulo, SP, 

Brasil) proporção 1:1. Na seqüência, recebeu 3 banhos de PMMAL, sendo 

que no último banho, foi acrescentado o catalisador peróxido de benzoíla 

a 1% (Riedel® – De Haën AG, Seelze – Hannover, Germany). 

O último banho (PMMAL e catalisador) foi realizado com as 

peças colocadas em tubos de ensaio com tampa e mantidas à 

temperatura ambiente por 1 semana aproximadamente, para que a resina 

polimerizasse.  

Após a polimerização, os blocos com as peças foram 

inicialmente desgastados em esmeril. Em seguida, através do desgaste 

manual progressivo com lixas d’água 3M® granulação 220, 400 e 600 (3M 

do Brasil, Sumaré, SP, Brasil), ao abrigo da luz fluorescente, 

gradativamente até a espessura de 100µm no sentido longitudinal dos 

implantes. 

Os cortes obtidos foram colocados em lâminas de vidro e as 

lamínulas montadas utilizando Óleo Mineral (Óleo Mineral 100% Puro®, 
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Indústria Farmacêutica Rioquímica Ltda, São José do Rio Preto, SP, 

Brasil) como meio de montagem. Após a fixação das lamínulas, as bordas 

foram isoladas com esmalte para evitar o esvaziamento do óleo, como 

conseqüência, impedindo o ressecamento do corte. 

3. Análise microscópica 

A análise das lâminas foi realizada através de microscopia 

de epifluorescência (Leica® DMLB, Heerbrugg, Switzerland), acoplado a 

uma fonte de luz externa para excitação dos fluorocromos (Leica® EL 

6000, Heerbrugg, Switzerland), utilizando filtros com fotomultiplicador 

específicos para calceína, alizarina e oxitetraciclina correspondentes ao 

comprimento de onda excitado por cada fluorocromo. 

Tabela 1 – Parâmetros para obtenção das imagens. 
Fluorocromos Calceína Alizarina Red Oxitetraciclina 

Filter Cube I.3 N2.1 D 

Excitação Azul Verde Ultravioleta 

Filtro de excitação –  
band pass filter 

BP 450-490 BP 515-560 BP 355-425 

Espelho dicromático 510 580 455 

Filtro de supressão – 
long pass filter 

LP 515 LP 590 LP 470 

 

Para a aquisição das imagens utilizou-se uma câmera digital 

(Leica® DC 300F microsystems ltd, Heerbrugg, Switzerland) acoplada a 

um microscópio de fluorescência e conectada ao computador pelo 

programa Leica® DC 300F onboard. Para a padronização das imagens, 

capturou-se toda a extensão do implante em um aumento de 25x (Figuras 

4a, 4b, 4c e 4d). 
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Figuras 4a, 4b, 4c e 4d – Imagem digitalizada evidenciando as 
marcações pelos fluorocromos: (a)7 dias (b)15 dias (c)21 dias e 
(d)sobreposição dessas imagens, demonstrando a dinâmica do reparo 
ósseo. Aumento de 25X. 

 

3.1. Análise da área periférica marcada pelos fluorocromos 

As imagens adquiridas foram analisadas, individualmente, 

por área padrão de 660µm2, devido ao comprimento do implante e da 

sobrefresagem, correspondente a 1,1mm de altura com largura 0,6mm, 

posicionadas ao longo do implante. Para uma melhor visualização da 

dinâmica do reparo ósseo, as imagens coradas pela oxitetraciclina foram 

digitalmente apresentadas em azul (Figuras 5a, 5b, e 5c). 

a b

c d
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Figuras 5a, 5b e 5c - Imagens dos quadrantes 
estudados marcados pelos fluorocromos (a)7 dias (b)15 
dias (c)21dias. Observar nas setas áreas de deposição 
de cálcio. B (osso) I (implante). Aumento de 100X. 

 

Com o auxílio do programa ImageLab 2000, versão 2.4, 

calibrado em escala métrica (micrometros - µm) a imagem foi capturada e 

mensurada através das funções “selecionar região” e “cálculo de regiões”, 

confirmando a área que passamos a chamar de Área Total (AT). Em 

seguida mensuramos a área correspondente ao implante a qual 

denominamos de Área Descartada (AD), uma vez subtraída da AT 

obtivemos o valor nominal da área a ser estudada (AE). Realizamos a 

demarcação, com a função “cálculo de regiões” da área marcada pelo 

fluorocromo correspondente em todas as imagens obtendo assim a Área 

Marcada (AM) bem como a demarcação do perímetro, através da função 

“planilha”, “nova” (Figura 6). 

Os dados foram tabulados e apresentados em forma de 

gráficos e tabelas. 

a b c

B BB

I I I 
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Figura 6 – Ilustração “passo a passo” da quantificação da área marcada 
pelo fluorocromo nos quadrantes. 
 
3.2. Análise da área marcada pelos fluorocromos nos vales 

Para análise das imagens obtidas foi utilizado o mesmo 

programa, executando-se a ferramenta “Selecionar região”, com a qual foi 

delimitada apenas a área compreendida pelos vales dos implantes. 

Em seguida, a ferramenta “Cálculo de região” foi empregada 

para obtenção destas medidas, exibidas, logo após, na função “Planilha”. 

Visando-se destacar a área estudada a ferramenta “Recortar 

Região” foi utilizada, a partir de então, iniciou-se o processo de 

demarcação das áreas coradas pelos fluorocromos e outra vez realizado 

o “Cálculo de Região”. A soma das áreas coradas, novamente, foi 

demonstrada com a ferramenta “Planilha” (Figura 7). 
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Figura 7 – Ilustração “passo a passo” da quantificação da área 
delimitada marcada pelo fluorocromo nos vales. 

 
 
4. Análise Estatística 

Os dados obtidos foram analisados estatisticamente pelo 

programa GMC 2002. 

Foram realizadas comparações entre as áreas absolutas e 

médias marcadas pelos fluorocromos de ambos os grupos, utilizando o 

teste não pareado “t” de Student.   
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RESULTADO 

A análise com os fluorocromos permitiu avaliar a deposição 

de cálcio ocorrida para cada período de injeção. Foram utilizados os 

fluorocromos: calceína, injetada aos 7 dias após a instalação dos 

implantes (visualização do cálcio depositado em verde), alizarina, injetada 

aos 15 dias pós-operatórios (visualização do cálcio depositado em 

vermelho) e oxitetraciclina, injetada aos 21 dias pós-operatórios 

(visualização do cálcio depositado em azul). A sobreposição das imagens 

capturadas no mesmo campo permite uma análise da dinâmica do tecido 

ósseo, mostrando individualmente o cálcio depositado em cada período 

da análise. Além disso, a quantificação da área marcada pelo fluorocromo 

permite a realização de uma análise quantitativa do processo de 

mineralização do tecido ósseo nos 3 períodos de análise estabelecidos 

neste projeto.  

Os valores obtidos no GIT, das áreas periféricas marcadas 

pelos fluorocromos, estão contidos na Tabela 2.  

Tabela 2 – Áreas periféricas (µm2) marcadas pelos fluorocromos, no 
GIT. 

7 dias 15 dias 21 dias GIT Área  
Estudada Área Marcada Área Marcada Área Marcada 

Média 470,3 46,4 57,8 47,7 
% 100% 9,9% 12,30% 10,14% 
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Os valores obtidos no GIB, das áreas periféricas marcadas 

pelos fluorocromos, estão contidos na Tabela 3. 

Tabela 3 – Áreas periféricas (µm2) marcadas pelos fluorocromos 
no GIB. 

7 dias 14 dias 21 dias GIB Área 
Estudada Área Marcada Área Marcada Área Marcada 

Média 512,1 28,6 29,04 27,68 
% 100% 5,58% 5,67% 5,40% 
 

Estes valores foram submetidos ao teste “t” de Student não 

pareado, sendo considerados significante, ao nível de 1% alfa = 0,01, nas 

áreas marcadas aos 7 dias e 15 dias com probabilidade de igualdade de 

0,84% e 0,12% respectivamente. Nas áreas marcadas aos 21 dias, foram 

consideradas estatisticamente significantes, ao nível de 5% alfa = 0,05, 

com probabilidade de igualdade de 1,02%. 

Os valores obtidos no GIT, das áreas marcadas pelos 

fluorocromos, na região dos vales estão contidos na Tabela 4. 

Tabela 4 – Áreas (µm2) delimitadas nos vales e marcadas pelos 
fluorocromos, no GIT. 

7 dias 15 dias 21 dias GIT Área Total 
Área Marcada Área Marcada Área Marcada 

Média  0,54 0,11 0,18 0,12 
% 100% 20,3% 33,3% 22,2% 

 
Os valores obtidos no GIB, das áreas marcadas pelos 

fluorocromos, na região dos vales estão contidos na Tabela 5. 

Tabela 5 – Áreas (µm2) delimitadas nos vales e marcadas pelos 
fluorocromos, no GIB. 

7 dias 15 dias 21 dias GIB Área Total 
Área Marcada Área Marcada Área Marcada 

Média 0,345 0,059 0,086 0,067 
% 100% 17,1% 24,93% 19,42% 
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Estes valores foram submetidos ao teste “t” de Student, 

sendo considerados significante, ao nível de 5% alfa = 0,05, nas áreas 

marcadas aos 7 dias com probabilidade de igualdade de 4,48%. Nas 

áreas marcadas aos 15 e 21 dias, foram consideradas estatisticamente 

não significantes, amostras iguais alfa >0,05%, com probabilidade de 

igualdade de 24,16 % e 31,04%, respectivamente. 

Todos os implantes, quando submetidos ao teste de torque 

de rotação reversa, resistiram a 3N.cm, sem a ocorrência de rompimento 

da interface osso/implante. 
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Gráfico 1 – Médias das áreas periféricas (µm2) marcadas 
pelos fluorocromos. 
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Gráfico 2 – Médias das áreas (µm2) marcadas pelos 
fluorocromos, na região dos vales. 
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DISCUSSÃO 

Neste estudo buscou-se observar características do 

processo de osseointegração em duas formas de instalação de implantes: 

com travamento primário, consagrado pela literatura com altos índices de 

sucesso, comparando-o com implantes sem estabilidade inicial, hipótese 

estudada por Ivanoff,19 porém, preenchendo-se o sítio receptor  com o 

copolímero de PLA/PGA. 

Com esta pesquisa, procuramos encontrar uma alternativa a 

ocasiões críticas como tecido ósseo de baixa qualidade ou a diástase 

entre osso e o implante provocada por sobrefresagem ou em 

implantações pós-exodônticas, para melhoria do travamento primário e 

estabilidade dos implantes. 

Muitos autores discutem a distância permitida entre o 

implante e a parede alveolar, associado ou não a biomateriais. Harris et 

al.,20 afirmam que a distância entre a parede óssea e o implante maior 

que 0,5mm comprometia o estabelecimento de um aceitável contato osso-

implante. Schenk & Willeneger21 relatam esse comprometimento em 

defeitos acima de 1mm.  

Entretanto Botticelli et al.9, Paolantonio et al.22, encontraram 

diferentes resultados em defeitos criados com 1mm e 2mm, 



 

 

29

respectivamente, concluindo que estes defeitos marginais são 

preenchidos por osso e com alto grau de osseointegração, 

independentemente da utilização de barreiras mecânicas. 

 Avaliando o copolímero de PLA/PGA, nenhuma região 

experimental apresentou indícios de reação inflamatória. É reabsorvível 

pela sua hidrossolubilidade e escassamente relatado na literatura como 

substituto ósseo; É citado, comumente, como sendo altamente 

biocompatível quando aplicado como barreira sintética ou como carreador 

de moléculas bioativas.14  

 O uso do copolímero em nosso estudo auxiliou na 

estabilização e no posicionamento do implante, fato que clinicamente 

contribui com o resultado protético. Houve atraso na deposição de cálcio 

na periferia do implante no grupo GIB, tendo em vista que a substituição 

do copolímero ocorreu lentamente, justificando a menor velocidade de 

formação de tecido ósseo, quando comparada ao grupo controle (GIT). 

Clinicamente nestas situações esperamos um pouco mais para iniciar a 

fase protética, o que pode colaborar para uma deposição óssea que não 

interfira nos resultados clínicos finais. Entretanto, em nossos resultados o 

copolímero permitiu o crescimento ósseo nos defeitos criados ao redor 

dos implantes. 

 O copolímero utilizado neste experimento, mostrou 

clinicamente uma homeostasia local, situação que pode contribuir com o 

processo de deposição óssea como relata Davies et al.,23 No entanto, 
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essa característica do biomaterial não proporcionou um aumento no 

processo de ossificação, o que pode ser explicado pela presença 

temporária do mesmo no sítio receptor. Estudos como os de Davies et 

al.,23 enfatizam o papel fundamental do coágulo no processo de 

reparação óssea, justificando os resultados que obtidos. 

Clinicamente, todos os implantes instalados resistiram ao 

teste de torque reverso, contrariando os resultados encontrados na 

literatura,3, 24, 4 que definem a estabilidade primária como pré-requisito 

para a osseointegração. 

Os resultados encontrados na análise com fluorocromos 

corroboram os estudos histológicos de Okamoto & Russo25 pela maior 

deposição de cálcio, o que sugere a maior formação óssea, no período de 

15 dias. Entretanto, a metodologia consiste na ausência da delimitação 

das células do tecido ósseo, uma vez que esta permite a avaliação 

apenas da deposição de cálcio, não sendo possível a realização de uma 

análise das células do tecido ósseo formado ao redor do implante. 

Na análise da deposição de cálcio, o GIT apresentou maior 

média de área marcada pelos fluorocromos em todas as regiões e 

períodos estudados, justificado pelo maior contato entre o osso e o 

implante inicial, porém, aos 15 e 21 dias, na região dos vales dos 

implantes, não encontramos diferença estatisticamente significante entre 

os grupos, sinalizando neoformação de tecido ósseo no GIB. 
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Nenhuma evidência de deficiência no processo de 

mineralização foi encontrada, conforme as marcações de deposição de 

cálcio realçada pelos fluorocromos. Apesar da expectativa de uma menor 

superfície de osseointegração no GIB, ambos os grupos apresentaram, 

em todas as análises, resultados compatíveis com neoformação óssea ao 

redor dos implantes.  

Embora os resultados desta pesquisa tenham sido 

encorajadores, novos estudos são necessários para a comprovação dos 

benefícios promovidos pelo copolímero. 
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CONCLUSÃO 

 

Baseado neste estudo e na revista de literatura, pode-se 

concluir que: 

- Houve neoformação óssea em todos os grupos estudados; 

- O uso de copolímero a base de ácido poliláctico e 

poliglicólico manteve o posicionamento primário dos implantes. 
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Abstract 

KAYATT FE. Experimental analysis of copolymer in the primary stability of 

osseointegrated dental implants. Microscopic evaluation in rats. 

Araçatuba, 2006. 38p. Thesis (Doctor’s Degree in Oral Maxillofacial 

Surgery and Traumatology) – Dental School, Paulista State University. 

The primary stability in the installation of dental implants is one of the main 

prerequisite in the osseointegration process. Some clinical situations 

disable the adequate stability of the implantation. A gap occurred between 

the bone and the implant provoked by overdrilling or tooth extractions 

sockets implantations indicates the use of biomaterials to occupy this 

space. The aim of this study was to analyze the use of PLA/PGA 

copolymer in the primary stability of osseointegrated implants, through 

removal torque test and a microscopic evaluation with fluorescent bone 

markers. For this, 14 cylinders of Ti cp GII had been installed in the tibia of 

rats, divided in: Group Implant with Stability (GIT) and Group Implant and 

Biomaterial (GIB), in the periods of 7, 15 and 21 days. Result: The 

implantations had supported 3N.cm of removal torque and had not been 

found differences statistically significant, in the final periods, between the 

averages of the areas of the periphery of the implants. The PLA/PGA 

copolymer kept the implants position and did not hinder the bone 

deposition. 

Key words: dental implant, osseointegration, polilactic acid, bone 

remodeling, fluorescent dyes.  
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