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RESUMO

ZANETTI, LSS. Ava liaç ão da interfac e osso/ imp lante após o uso do

c opolímero de PLA/ PGA assoc iado a osso autógeno em c oelhos. Estudo

biomecânico e imunohistoquímico [Tese]. Araç a tuba : Universidade

Estadual Paulista; 2008. 

(1) Proposiç ão: Este estudo ava liou o uso do c opolímero de ác ido

polilác tic o e polig lic ólic o (PLA/ PGA) assoc iado ao osso autógeno raspado,

no reparo ósseo oc orrido ao redor de imp lantes inseridos em leitos

sobrefresados, em tíb ias de c oelhos. (2) Materia l e métodos: Foram

inc luídos no estudo 20 c oelhos e inseridos 40 imp lantes, d ivid idos em dois

grupos: Controle (C) e PLA/ PGA ad ic ionado a osso autógeno (G). Após

fresagem c ontrolada para simula r a perda da estab ilidade primária , c ada

imp lante foi inserido no leito p reparado, tendo sido ad ic ionado a sua

superfíc ie o c opolímero PLA/ PGA assoc iado a osso autógeno raspado

obtido manua lmente. O grupo c ontrole c onsistiu do imp lante c om o

espaç o do leito preenc hido por c oágulo sangüíneo. Os anima is foram

sacrificados nos períodos de 15, 40 e 60 d ias pós-operatórios, e foram

realizadas as aná lises b iomec ânic a e Imunoistoquímic a . As tíb ias onde

estavam inseridos os imp lantes foram removidas, desc a lc ific adas,

crioprotegidas e obtidos c ortes que foram submetidos à reaç ão



imunoistoquímica mediante a utilização de anticorpos primários para RANK 

L, OPG e OC. No período de 60 d ias pós-operatórios a ana lise

biomecânica de torque-reverso foi rea lizada antes da desc a lc ific aç ão. (3)

Resultados: Os resultados ob tidos demonstra ram que o c opolímero

PLA/ PGA misturado ao osso autógeno apresentou-se biocompatível,

bioabsorvivel e permitiu a neoformaç ão óssea em c onta to c om o

implante, revelada pela aná lise da expressão das proteínas que regulam o

ganho e a perda de massa óssea . E, houve predominânc ia signific ante de

deposição óssea e estabilidade revelada pela análise de torque-reverso (a

= 0,05). (4) Conc lusões: O c opolímero de PLA/ PGA pode ser utilizado no

preenc himento de defeitos sobrefresados ao redor de imp lantes em tíb ias

de coelhos quando adicionado ao osso autógeno raspado, pois apresenta 

carac terístic as de b ioc ompatib ilidade e b iodegradaç ão, sendo

tota lmente reabsorvido e substituído por osso, permitindo a formaç ão de

osso de qualidade na interface osso/implante.

Palavras-chave: implante dentário osseointegrado, enxerto ósseo, acido

poliglicólico.



ABSTRACT

ZANETTI, LSS. Eva lua tion of the bone/ imp lant interfac e a fter use of the

polylac tic and polyg lyc olic ac id c opolymer (PLA/ PGA) assoc ia ted to the

bone harvest in rabb its. Biomechanical and imunohistoc hemistry study.

[Thesis]. Araçatuba: São Paulo State University; 2008.

(1) Purpose: This study eva lua ted the polylac tic and polyg lyc olic ac id

c opolymer (PLA/ PGA) with sc raped bone harvest in the bone repa ir

occurrenc e of imp lants placed in la rge stream beds, in rabb it tib ia . (2)

Materia ls and Methods: Twenty rabb its had been enc losed in the study and

40 imp lants, in two groups: Control (C), PLA/ PGA with the autologous bone

sc raped (G). After c ontrolled d rilled to simula te the loss of the primary

stab ility, eac h imp lant was p lac ed in the prepared stream bed , having

been added to its surfac e the PLA/ PGA c opolymer with autologous bone

scraped manua lly (G). The c ontrol g roup c onsisted of the imp lant p lac ed in

the spac e filled by b lood . The anima ls had been sac rific ed in the periods

15, 40 and 60 postopera tive days, where the ana lyses had been c arried

through b iomec hanic s and imunohistoc hemistry. The tib ias where the

imp lants were inserted had been removed , dec a lc ified , frozen and getting

c uts tha t had been submitted the imunoistoc hemistry reac tion by means of

the use of p rimary antibod ies for RANK L, OPG and OC. In the 60 days



period postoperative the against-torque b iomec hanic s was c arried through

before the dec a lc ified . (3) Results: The gotten results had d isc losed tha t the

copolymer PLA/ PGA with bone gra ft showed b ioc ompatib ility,

bioabsorption and a llowed bone growing in c ontac t with the imp lant,

d isc losed by expression of the proteins tha t regula te the profit and mass

bone loss. And , had signific ant p redominanc e of bone deposition and

stab ility d isc losed by against-torque ( = 0,05). (4) Conc lusions: The

PLA/ PGA c opolymer c an be used filling defec ts d rilled a round imp lants in

tib ia of rabb its, when added bone harvest sc raped , therefore it p resents

c harac teristic s like b ioc ompatib ility and b iodegrada tion, being tota lly

resorp ted and substituted by bone, allowing the bone formation with

quality in the interface bone/implant.

Key-words: osseointegrated dental implant, bone graft, polyglycolic acid.
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Gráfico 1: Média das amostras de torque reverso dos grupos C e G no

período de 60 dias (<a = 0,05 >).

Gráfico 2: Somas perc entua is dos va lores das imunomarc aç ões das

regiões analisadas no grupo controle (C). Período de 15 e 40 dias.

Gráfico 3: Somas perc entua is dos va lores das imunomarc aç ões das

regiões analisadas no grupo tratado (G). Período de 15 e 40 dias.

Gráfico 4: Somas perc entua is dos va lores ob tidos das imunomarc aç ões

nas diferentes regiões analisadas nos períodos de 15 e 40 dias.



INTRODUÇÃO GERAL

A previsib ilidade dos resultados enc ontrados nos estudos

relacionados à osseointegraç ão desde as pesquisas inic iadas na déc ada

de 60, tem permitido o desenvolvimento de novas téc nic as que visam o

aperfeiç oamento da reab ilitaç ão c om imp lantes osseointegrados 1.

Resultados positivos em relaç ão a esses estudos c omo índ ic es de suc esso

superiores a 90% sendo utilizados na reab ilitaç ão c om imp lantes levaram a

obtenç ão do c onc eito definido c omo osseintegraç ão, a c onexão d ireta

estrutura l e func iona l entre o tec ido ósseo norma l viável e o imp lante em

função 2. Mic rosc op ic amente a osseointegraç ão representa o c onta to

d ireto entre o tec ido ósseo e a superfíc ie do imp lante, sem interposiç ão de

tec ido mole. Ac hados de mic rosc op ia eletrônic a revela ram que existe

uma fina c amada de fib ras c olágenas organizadas entre o tec ido ósseo e

a superfíc ie de titânio 3, 4. Os c onc eitos a tua is revelam que a

osseointegraç ão va i existir quando oc orrer fixaç ão do imp lante de forma

que ele permaneç a imóvel e assintomátic o c linic amente após a

inc idênc ia de c arga mastiga tória . Segundo os autores que inic ia ram os

estudos na imp lantodontia os fa tores que determinam a osseointegraç ão

podem ser a b ioc ompatib ilidade do materia l, o desenho do imp lante, o

tipo de superfíc ie do imp lante, a qua lidade do leito ósseo rec ep tor, a

rea lizaç ão de uma téc nic a c irúrg ic a c riteriosa e a ausênc ia da inc idênc ia



de forç as durante o período pós-operatório 1, 2, 4, 5. Segundo o protoc olo

proposto para a utilizaç ão de imp lantes a inc idênc ia de forç a foi

preconizada ser instituída após um período de 3 a 6 meses 6. Embora ,

estudos posteriores c onc luíram que pode haver osseointegraç ão quando

se utiliza carga mastigatória sobre o implante recém instalado 7, 8, 9.

A estab ilidade primária após o proc ed imento da c oloc aç ão de

imp lantes é um dos fa tores responsáveis pela osseointegraç ão dos

imp lantes dentá rios. Altos índ ic es de frac asso e perda de imp lantes têm

sido a tribuídos a ac hados assoc iados a imp lantes em osso de qua lidade

ruim e c onseqüentemente estab ilidade primária d iminuída 10, 11, 12. A

estabilidade primária oc orre no momento da insta laç ão do imp lante e

está relac ionada ao nível de c onta to ósseo primário 13, que é influenc iado

princ ipa lmente pela qua lidade do trabec ulado, a lém do c omprimento,

geometria e superfície do implante 14.

Os métodos existentes para aumentos ósseos dos rebordos

a lveola res antes da insta laç ão de imp lantes dentá rios podem ser: os

imp lantes ou enxertos ósseos autógenos, a lógenos, xenógenos ou

aloplásticos/biomateriais; a ap lic aç ão de fa tores de c resc imento; a

regeneraç ão óssea guiada ; a distração osteogênic a ; e as combinações

entre essas técnicas.

Osteogênese é definida c omo c élulas ósseas vivas transp lantadas

e c om c apac idade de formar novo tec ido ósseo no leito hospedeiro, ex:

Osso autógeno.



Osseoinduç ão é a hab ilidade em induzir o osso do hospedeiro a

produzir novo tecido ósseo. Ex: Osso autógeno e fatores de crescimento.

Osseoc onduç ão guia e c onduz o desenvolvimento de novo

tec ido ósseo a través de sua matriz de suporte (a rc abouç o). Ex: Osso

autógeno e materiais aloplásticos/Biomateriais.

O enxerto autógeno é retirado do próprio pac iente. É a ltamente

osteogênic o, osseoindutor e osseoc ondutor. Tem menor reabsorç ão e

morb idade. Os tipos existentes são os intra -ora is ou extra -ora is. As áreas

doadoras intra -ora is ma is c omuns são retro-mola r, tuberosidade, ramo

ascendente, sínfise mand ibula r, p roc esso c oronóide e tórus. Os enxertos

extra-ora is podem ser retirados da c rista ilíac a , c a lota c raniana , tíb ia e

outras 15.

Os enxertos a lógenos formam osso por osseoinduç ão ou

osseocondução, é obtido de c adáveres e armazenado em banc os de

ossos. Podem ser minera lizados ou desminera lizados. A desminera lizaç ão

renova a fase minera l e expõe o c olágeno e os fa tores de c resc imento do

osso 16, 17.

O enxerto xenógeno é o obtido de outra espéc ie anima l,

gera lmente bovina , e têm sido la rgamente utilizado em imp lantodontia . A

sua preparaç ão envolve proc ed imentos de desminera lizaç ão,

congelamento e sec agem. Pode ser utilizado puro ou assoc iado aos

enxertos ósseos autógenos 18.



Os enxertos a lop lástic os/biomateriais são feitos de material

sintétic o ou na tura l, sendo apenas osseoc ondutores, func ionando c omo

um material de preenchimento. Um exemplo são as cerâmicas como a HA,

são seguras e bem toleradas, mas tem pouc o potenc ia l pa ra formar novas

inserç ões, d iminuindo as c hanc es de inc orporaç ão óssea . Podem ser

sintéticas como o fosfato de cálcio e naturais como o coral.

Os fatores de crescimento ósseo são substâncias osseopromotoras 

utilizadas para estimula r a formaç ão óssea e ac elera r o proc esso de

integraç ão entre osso e imp lante. As proteínas morfogenétic as, por

exemp lo, têm sido utilizadas para estimula r a proliferaç ão e espec ia lizaç ão

de células-tronco na reconstituição do tecido ósseo bucal.

A regeneraç ão óssea guiada é um rec urso c irúrg ic o rea lizado

pela ap lic aç ão de barreiras físic as c omo membranas no tra tamento de

defeitos ósseos periodonta is ou periimplantares, c om o ob jetivo de

possibilitar a neoformação óssea dentro do defeito.

A d istraç ão osteogênic a é um proc esso b iológ ic o que

desencadeia a neoformaç ão óssea resultante da aç ão do desloc amento

gradua l e c ontrolado de duas extremidades ósseas c riadas por meio de

uma fra tura de ba ixa energ ia rea lizada por uma osteotomia subperiostea l

19. Esse desloc amento é rea lizado por um fixador externo que c ria

mec anic amente um espaço onde o novo osso se regenera entre as duas

margens. À med ida que o osso é a longado, o tec ido c onjuntivo assoc iado

é estirado, acompanhando o alongamento ósseo.
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1. INTRODUÇÃO

A qua lidade e quantidade ósseas insufic ientes nos rebordos

a lveola res é uma das princ ipa is c ausas de fa lha na insta laç ão de

imp lantes dentá rios. Atua lmente as d ific uldades em se ob ter osso para

rec onstruir rebordos têm intensific ado a proc ura por soluç ões que venham

melhora r o prognóstic o desses imp lantes. Diversas formas que venham

melhora r a qua lidade e a quantidade ósseas, pa ra suporta r os imp lantes

de maneira satisfatória têm sido propostas 1, 2, 3.

As defic iênc ias intra -ósseas c omo as deixadas por periimp lantites,

alvéolos rec ém extra ídos ou as relac ionadas ao proc ed imento de

insta laç ão de imp lantes, a lgumas vezes vão requerer tra tamento utilizando

um substituto ósseo. A nec essidade de rec onstruç ão desses defeitos levou

ao desenvolvimento de d iferentes téc nic as de obtenç ão e a d iversos tipos

de substitutos ósseos, dentre eles os enxertos autógenos, a lógenos,

xenógenos e a lop lástic os 3, 4, 5, 6. O princ ipa l ob jetivo desses materia is é

atuar como osseoindutor ou osseocondutor, e na prevenção mecânica da 

invasão de c élulas de tec ido c onjuntivo no meio do defeito ósseo

interferindo no processo de reparo 7.

Os materia is a lop lástic os têm sido la rgamente utilizados no

tra tamento desses tipos de defeitos, em funç ão da fac ilidade em sua



obtenç ão. Atua lmente, o fosfa to de c á lc io e a hid roxiapa tita (HA) são os

substitutos ósseos a lop lástic os mais frequentemente utilizados. Esses

materia is apresentam vantagens e desvantagens. Materia is b ioabsorvíveis

c omo o fosfa to de c á lc io, norma lmente tem a ltas p ropriedades

osseocondutoras, embora o período de sua biodegradação possa ser mais 

ráp ido do que a possib ilidade de aposiç ão óssea dentro do defeito 8. Por

outro lado, a imp lantaç ão de materia is não absorvíveis c omo a HA

apresenta ba ixa a tividade osseoc ondutora , embora esses materia is

permaneçam no meio do defeito c riando uma base de sustentaç ão para

neoformaç ão óssea 9. Entretanto, a invasão de tec ido c onjuntivo que

frequentemente oc orre ao redor dos grânulos de HA interfere na

neoformaç ão óssea , podendo se torna r uma d ific uldade de d ifíc il

resolução.

Sendo assim, a maior pa rte dos estudos nas áreas de b iomateria is

que possam ser substitutos ósseos está voltada para a desc oberta de um

materia l que apresente um bom potenc ia l osseoindutor ou osseoc ondutor

e que sofra b ioabsorç ão em um c urto período de tempo. Os polímeros

sintétic os reabsorvíveis desenvolvidos durante as últimas déc adas tem sido

largamente utilizados c omo materia is a lop lástic os em diversas áreas da

med ic ina e da odontolog ia . Entre eles, destac amos os do ác ido lác tic o e

do ác ido g licólico que são utilizados isoladamente ou, ma is

frequentemente, assoc iados para c onstituir c opolímeros, c omo os de

ác ido polilác tic o-polig lic ólic o (PLA/PGA). Estas substânc ias são muito



utilizadas na c omposiç ão de d ispositivos c irúrg ic os destinados à c irurgia

buc omaxilofac ia l e ortopéd ic a 10, 11, 12. Suas propriedades de

b ioc ompatib ilidade e b iodegradaç ão fazem c om que a sua ap lic aç ão

seja bem tolerada , não sendo nec essária a sua remoç ão 24, 25. Estudos

experimenta is demonstra ram que, o período da degradaç ão destes

d ispositivos c irúrg ic os poliméric os c omo mini-p lac as, pa ra fusos, fios de

sutura ou malhas de osteosíntese, está c orrelac ionado c om os fa tores

loc a is e c om a densidade espec ífic a do materia l, que é dependente do

seu grau de polimerização e peso molecular 13, 24.

Fa tores c omo a ba ixa densidade do c opolímero de PLA/ PGA,

fazem c om que a sua b iodegradaç ão oc orra de forma lenta, podendo

oc orrer deposição óssea simultânea 25. A biodegradação de a lguns desses

copolímeros oc orre por hid rólise e o período de tempo que isto oc orre é

dependente de sua densidade, podendo deixar no seu lugar uma

porc entagem elevada de tec ido 14. Desta forma , justific a -se o uso de

materia is c onstituídos por estas substânc ias para a sutura dos tec idos, a

c onstruç ão de d ispositivos para a fixaç ão de fra turas ósseas e para

materiais de reparação dos tecidos moles 15, 16.

Além da aç ão mec ânic a de barreira , a ap lic aç ão de

c opolímeros do ác ido polilác tic o-polig lic ólic o demonstrou, em c asos de

desc ontinuidade da parede óssea de d iferentes partes do esqueleto, uma

aç ão favorável à regeneraç ão de novo tec ido ósseo, sugerindo ser um

biomaterial osseocondutor 17, 18, 19, 20, 21.



Em odontolog ia , o c opolímero de PLA/ PGA tem sido utilizado em

diferentes formulaç ões (esponja , pó e gel), c omo mantenedor de espaç o,

ind ividua lmente ou c omo suporte de membranas reabsorvíveis ou não.

Rela tos da litera tura a firmam que a tota l reabsorç ão dessas formulaç ões

oc orre em c urto espaç o de tempo, porém o sufic iente para permanec er

nos tec idos e ser substituído por tec ido ósseo 25. Esse período de tempo

está na dependênc ia da densidade do materia l, da quantidade

implantada, do metabolismo individual e da circulação sanguínea na zona 

de ap lic aç ão, não se c onstituindo um obstác ulo aos proc essos

regenerativos dos tecidos circundantes 22.



2. PROPOSIÇÃO

Este estudo ava liou o uso do c opolímero de ác ido polilác tic o e

polig lic ólic o (PLA/ PGA) assoc iado ao osso autógeno raspado no reparo

ósseo oc orrido ao redor de imp lantes inseridos em leitos sobrefresados, em

tíbias de c oelhos. Foram rea lizadas as aná lises b iomec ânic a e

imunohistoquímica.



3. MATERIAL E MÉTODO

Este protoc olo de pesquisa foi submetido e aprovado pela

Comissão de Étic a em Experimentaç ão Anima l (CEEA) dos Cursos de

Odontolog ia e Med ic ina Veteriná ria da Universidade Estadua l Paulista

“Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Araçatuba (UNESP) (ANEXO 1).

A amostra foi c onstituída de 20 c oelhos mac hos branc os da raç a

Nova Zelând ia , todos apresentando aproximadamente 5 meses de idade

e peso c orpora l va riando entre 3 a 4 Kg, p roc edentes da Fac uldade de

Odontolog ia de Ara raquara (UNESP). Os anima is foram mantidos durante

todo o experimento em ga iolas unitá rias, sob tempera tura ambiente,

a limentados c om raç ão sólida e água à vontade. Todos os c oelhos

rec eberam 2 imp lantes na metá fise tib ia l de um dos lados, d ireito e

esquerdo esc olhidos a lea toriamente em c ada anima l. Os grupos foram

c onstituídos da seguinte forma: grupo c ontrole onde o defeito ósseo foi

p reenc hido apenas por c oágulo sanguíneo (C); g rupo tra tado onde o

defeito ósseo foi p reenc hido c om c opolímero de PLA/PGA misturado a

osso autógeno raspado manua lmente (G). Foram insta lados 40 imp lantes

de titânio c omerc ia lmente puro, de superfíc ie lisa c om a ltura de 6 mm e

d iâmetro de 2,6mm, esterilizados por rad iaç ões gama (CONEXÃO -

Sistemas de Prótese®). Vinte imp lantes c onstituíram o grupo c ontrole (C) e

20 o grupo tratado (G).



3.1Copolímero PLA-PGA

O c opolímero c onsistiu em uma mistura de ác ido lác tic o e ác ido

g lic ólic o (PLA/ PGA) na proporç ão de 50:50. Controlamos o pH da soluç ão

ad ic ionando hid róxido de sód io. Foi utilizado o método dos prec ursores

poliméric os ou mais c onhec ido como método Pec hini, que é uma téc nic a

que pode ser ap lic ada no desenvolvimento de materia is avanç ados. O

proc esso é baseado na c apac idade que c ertos ác idos orgânic os, ta is

como os ácidos cítrico, lático e o glicólico, possuem de formarem quelatos. 

Estes quela tos podem esterific a r quando aquec idos c om um polia lc ool e

polimerizar a temperaturas mais elevadas formando uma resina.

3.2Procedimento Cirúrgico

Os anima is foram mantidos em jejum 8h antes do proc ed imento

c irúrg ic o quando foram anestesiados via parentera l. A med ic aç ão

c onsistiu de injeç ão intramusc ula r de 3mg/ Kg de Ketamina (Franc ota r –

Vib rac do Brasil Ltda , São Paulo, Brasil) e 0,22ml de c lorid ra to de tiazina

(Rompum – Bayer AS – Saúde Anima l, São Paulo, Brasil). Como

c omplementaç ão anestésic a e hemostá tic a foi utilizada infiltraç ão de

Hid roc lorito de Mepivac a ína (0,3mL/ Kg, Sc and ic a íne 2%) c / Adrena lina

(1:100.000).

Durante todo proc ed imento c irúrg ic o foram respeitados as

normas de b iosseguranç a para o c ontrole de infec ç ões, estando todo o



instrumenta l e materia is esterilizados. Após tric otomia e anti-sepsia da

reg ião anterior da tíb ia utilizando PVP-I 10% degermante, foi rea lizada

infiltração do anestésic o loc a l e uma inc isão dermo-periostea l de

aproximadamente 6c m de c omprimento, c om lâmina nº15 montada em

c abo nº3, seguida de d ivulsão do tec ido mole c om desc olador de

periósteo (Molt no9) e exposição óssea (Fig. 1- 3).

Cada anima l rec ebeu 2 imp lantes, na porç ão med ia l do osso de

uma das tíb ias, para tanto, foi utilizado um motor elétric o para c onfec ç ão

dos defeitos ósseos que rec eberam os imp lantes (Fig .4-5). Um c ontra -

ângulo redutor de 1:20 foi utilizado, sob irrigaç ão intensa c om soluç ão

salina, in ic ia nd o -se o p re p a ro d o le it o re c e p t o r d o im p la n t e c o m

um a f re sa la n ç a , d e lim it a n d o -se a lo c a liza ç ã o d o s im p la n t e s

respeitando-se uma d istânc ia de 5mm entre os mesmos. Em seguida foram

utilizadas as fresas de diâmetros 2 e 3mm, seqüencialmente, na velocidade 

máxima de perfuraç ão de 1200 rpm, c om irrigaç ão por meio de soluç ão

sa lina durante toda a preparaç ão do leito rec ep tor. Feito isto foram

insta lados os 2 imp lantes de d iâmetro e c omprimento igua is (2,6 x 6 mm),

que insta lados no defeitos de 3mm fresados, permanec eram sem

estab ilidade inic ia l. Os imp lantes insta lados c onstituíram os grupos: C e G.

Portanto, o primeiro defeito ósseo sendo preenc hido apenas por c oágulo

sanguíneo (C); e o segundo defeito ósseo preenc hido c om PLA/PGA

misturado a osso autógeno raspado manua lmente (G), ob tido da reg ião

próxima às perfurações (Fig. 6, 7 e 8).



Os tec idos foram reposic ionados e suturados por p lanos

empregando-se fio reabsorvível (polig lac tina 910 – Vyc ril 4.0) c om pontos

c ontínuos no p lano profundo e c om fio monofilamenta r (Nylon,

Mononylon) com pontos interrompidos no plano mais externo.

No pós-opera tório imed ia to os anima is rec eberam administraç ão

subc utânea de 100mg de Ampic ilina Benza tina (30mg/ kg), c om a

fina lidade de prevenir infec ç ão pós-operatória e administraç ão

intramuscular de 0,1ml de Dipirona Sódica a cada 6 horas durante 3 dias.

3.3 Eutanásia e preparo das amostras para análise microscópica 

3.3.1 Imunoistoquímica:

Os 20 anima is foram anestesiados e eutanasiados nos períodos

pós-opera tórios de 15, 40 e 60 d ias. Sendo 5 c oelhos no período de 15 d ias,

5 no período de 40 d ias e 10 no período de 60 d ias pós-opera tórios. A

técnica de eutanásia c onsistiu da perfusão no ventríc ulo esquerdo c om

soluç ão sa lina tamponada por 5 minutos, e em seguida c om forma ldeído

4% (Ac ros Organic s) durante 40 minutos utilizando bomba perfusora

Masterflex® LS (Cole-Parmer Instrument Company). Fina lizada a perfusão, a

tib ia onde foram insta lados os imp lantes foi removida e pré-fixada em

forma ldeído 4% durante 6 horas a tempera tura de 4oC (Celsius), lavadas

em solução tampão (PBS) e imersas em solução descalcificadora (EDTA).

Após fixaç ão das peç as, o tec ido ósseo ao redor do leito

rec ep tor foi reduzido c om margens de 0,5c m ao redor de todo o nega tivo



do imp lante. As amostras tec idua is foram desc a lc ific adas em EDTA na

c onc entraç ão de 5%, pH 7,0, d issolvido em água MiliQ, por

aproximadamente 60 a 80 d ias. Em seguida , as sec ç ões tec idua is foram

c riop roteg idas c om sac arose a 30% (Merck), pa ra posterior c orte em

c riosta to, a 14 m de espessura, montadas em lâminas previamente

gelatinizadas.

A a tividade da peroxidase endógena foi inib ida c om peróxido

de hid rogênio, e em seguida rea lizado o b loqueio das reaç ões

inespec ífic as utilizando o soro da espéc ie hospedeira onde foi p roduzido o

antic orpo sec undário (Fig . 13). Os antic orpos primários utilizados eram

c ontra a osteoprotegerina (OPG), RANK L e osteoc a lc ina (OC) (Santa Cruz

Biotechnology®). Foi utilizado o método de detec ç ão por imunoperoxidase

e a reaç ão foi revelada utilizando a 3,3 d iaminobenzid ina (DAB-Sigma)

c omo c romógeno (Fig . 14). Proc ed imentos de c ontrole sem antic orpos

primários (c ontrole nega tivo) e de c ontrole positivo foram rea lizados, pa ra

ava lia r a espec ific idade e a rea tividade das reaç ões. As c élulas positivas

para seus respec tivos antic orpos foram c oradas em marrom. A

porc entagem de c élulas positivas para as proteínas ana lisadas foram

avaliadas por meio de um microscópio óptico, pela contagem manual das 

c élulas marc adas em áreas previamente determinadas. Os dados foram

tabulados para posterior aná lise esta tístic a . A c oloraç ão em hematoxilina

e eosina também foi rea lizada para dar referênc ia para a c itoa rquitetura

dos c ortes ana lisados. As aná lises foram rea lizadas qua lita tivamente e



semi-quantita tivamente em mic rosc óp ic o óptico c om objetiva de

aumento 20X Leic a Aristop lan Mic rosystems (Leitz, Benshein, Alemanha),

ac op lado a uma c âmera de c ap tura de imagem (Leic a ® DFC 300FX, Leic a

Microsystems, Heerburgg, Switzerland) (Fig. 22).

3.3.1.1 Histologia:

As tíbias de 5 anima is do período de 60 d ias foram removidas e

após a fixaç ão foram levadas d ireto a uma seqüênc ia de á lc oois de

c onc entraç ão c resc ente c om troc a de soluç ão a c ada 24 horas, seguido

de um banho de ac etona por 24 horas. Após o banho de ac etona as

peç as foram emersas em polimetil metac rila to lento (PMMAL) c om troc as

d iá rias durante 3 d ias. A seguir, as peç as rec eberam 2 banhos de Metil

Metacrilato (MMA). Na seqüênc ia do proc essamento, foi rea lizada a

inc lusão das peç as em MMA assoc iado ao c a ta lisador, Peróxido de

Benzoíla 1%, aguardando-se o período de polimerização da resina (Fig. 17).

Após ob tenç ão dos b loc os em resina ac rílic a c ontendo as peç as, estas

foram levadas ao mic rótomo (Exakt® Cutting Systen Appara tebau, Gmbh,

Hamburgo, Alemanha) e ob tidos assim c ortes c om espessura em média de

50µm (Fig. 17 a 20). As lâminas foram coradas usando os corantes vermelho

de alizarina (VA) e azul de Stevenel (AS) (Fig. 21).

3.4 Preparo da amostra para análise biomecânica

Os 5 c oelhos restantes do período de 60 d ias foram submetidos

ao teste mec ânic o de torque-reverso antes da perfusão. As tíb ias foram



expostas, e os implantes reabertos para rea lizaç ão da aná lise

biomecânica. Neste proc ed imento o tec ido mole e ósseo que se

enc ontrava sobre a c abeç a dos imp lantes foi c uidadosamente removido

(Fig . 9 e 10). Em seguida utilizando-se de uma c have de enc a ixe ao

imp lante, estes foram c onec tados a montadores para que um aparelho

de torque-reverso (15-BTG,Tonic h, Japan) fosse utilizado (Fig .11). Os

imp lantes foram submetidos à forç a gradua l do aparelho reg istrados em

Ncm, e foram anotados os va lores de forç a do momento da rup tura da

interface do implante com o osso (Fig.12).

Os imp lantes removidos nesta etapa , foram submetidos à ava liaç ão

em mic rosc óp io eletrônic o de varredura (Jeol JSM – T220A, Peabody, USA).

Fotomicrografias para aná lise foram obtidas do c orpo dos imp lantes nos

aumentos de 60X, 100X, 200X, 500X e 1000X.



4. RESULTADOS
4.1.Análise macroscópica

Aos 60 d ias após a reabertura das tíb ias para a rea lizaç ão do

teste b iomec ânic o, foi observado que os imp lantes apresenta ram-se

estáveis e rec obertos c om osso neoformado em ambos os grupos. No

grupo tra tado (G) os imp lantes apresentaram-se numa posiç ão

trid imensiona l ma is próxima da posiç ão de instalação. Entretanto, a lguns

implantes do grupo c ontrole (C) apresenta ram-se inc linados em relaç ão à

superfície óssea.

4.2.Análise biomecânica

Para a aná lise b iomec ânic a foram c onsiderados os va lores de

torque-reverso ob tidos dos grupos c ontrole (C) e tra tado (G), dos 5 anima is

do período de 60 d ias (Tabela 1). Os va lores dos grupos ava liados foram

levados à aná lise esta tístic a por meio de teste paramétrico utilizando

amostras independentes para os grupos ava liados, e para tanto foi

utilizado o programa esta tístic o GMC (Tabela 2). Podemos observa r que

houve uma predominânc ia de estab ilidade nas amostras do grupo

tra tado(G) em relaç ão ao grupo c ontrole (C) apresentando d iferenç a

estatística entre os grupos (> 0,05) (Gráfico 1). 



4.2.1. Análise morfométrica por microscopia eletrônica por varredura

(MEV)

Após 60 d ias foram observadas de forma qua lita tiva as áreas de

tecido ósseo aderidas à superfíc ie dos imp lantes removidos, em ambos os

grupos, por vezes isoladas ou rec obrindo boa parte dos mesmos ou quase

totalmente rec obertas por tec ido ósseo em toda a sua extensão (Fig.37-

40).

4.3.Análise imunohistoquímica

Foram rea lizadas reaç ões imunoistoquímic as utilizando antic orpos

c ontra as proteínas RANK L, Osteoprotegerina (OPG) e Osteoc a lc ina (OC),

c om o ob jetivo de obter marc aç ões para aná lise qua lita tiva e semi-

quantita tiva que representa riam a expressão dessas proteínas

c arac terizando reabsorç ão e neoformaç ão óssea nos d iferentes períodos

e grupos estudados. Essas expressões foram obtidas em porcentagens para 

os grupos ana lisados, c ruzando-se as variáveis p roteínas e períodos de

ava liaç ão. Na tabela 3 estão representadas as méd ias perc entua is de

expressão de proteínas de ac ordo c om o período de ava liaç ão para os

grupos ana lisados nas áreas da c ortic a l superior, medula r e c ortic a l inferior.

Foram obtidos quadros c ontendo as imagens obtidas das lâminas de c ada



proteína e períodos, ind ividua lmente para c ada grupo, onde a aná lise

semi-quantita tiva foi rea lizada por 3 ava liadores d istintos. Os ava liadores

anotavam os esc ores padronizados em 20, 30, 60 e 90% de ac ordo c om a

quantidade de imunomarc aç ões visua lizadas. Os esc ores foram tabulados

e submetidos à aná lise esta tístic a pelo p rograma GMC. Os resultados

obtidos podem ser visualizados pelos Gráficos 2, 3 e 4.

A aná lise qua lita tiva das marc aç ões imunohistoquímic as para

identific aç ão da proteína RANK L ind ic ou marc aç ões espec ífic as nos

grupos ana lisados, onde foram observadas c élulas c om c itoa rquitetura da

linhagem de osteob lastos nas c ortic a is superior e inferior em grande

expressão aos 40 d ias. Podemos observa r que neste período as marc aç ões

da OPG, entre os grupos ana lisados está predominante no grupo tra tado,

isto pode ser por enc ontra r-se solúvel na matriz óssea ind ic ando que o

metabolismo nesta fase estava a tivado. A RANKL assim c omo a OPG

apresentou-se bem marc ada neste período em ambos os grupos já que

esta proteína é responsável pelo iníc io da remodelaç ão óssea . Entretanto,

no período de 15 d ias podemos enc ontra r marc aç ões c elula res mais em

laminas c oradas para RANKL do que para OPG no grupo tra tado, já que

aquela proteína está presente mais nas c élulas do que na matriz. A

osteoc a lc ina (OC) é responsável por ind ic a r o índ ic e de maturaç ão do

osso, podendo se expressa r após a minera lizaç ão óssea , sina lizando a

maturaç ão, tanto na matriz quanto na c élula . Podemos observa r que a

expressão da OC, no período de 40 d ias, em todos os grupos ana lisados,



observado na soma das méd ias perc entua is das reg iões ana lisadas, o que

se torna um ind ic a tivo de que o tec ido ósseo sofreu deposiç ão de c á lc io,

ocorrendo sua mineralização (Gráfico 4).

4.3.1. Análise histológica qualitativa

Foram ana lisadas de forma qua lita tiva as áreas de c onta to entre

tecido ósseo e imp lante e entre pré-osso e implante, nas lâminas c oradas

c om HE e VA/ AS para observaç ão da c itoa rquitetura dos tec idos. As

lâminas foram levadas à mic rosc op ia óp tic a c onvenc iona l, onde foi

rea lizada uma aná lise histológica qua lita tiva . A área de osso c a lc ific ado e

de tec ido c onjuntivo (p ré-osso) foi identific ado utilizando-se de um

mic rosc óp io óp tic o c om ob jetiva de aumento de 10/ 0,25 (Axiolab , ZEISS) e

c âmera de vídeo (JVC, RGB c olor vídeo – TK1270) ac op lada a esse

mic rosc óp io e c onec tada a um mic roc omputador c om um software

d ig ita lizador de imagens (Fig . 22). Foram ava liadas as áreas de tec ido

ósseo presentes c orrespondentes às reg iões das rosc as, ao módulo de

rebordo e ao áp ic e dos imp lantes, pa ra todos os grupos. No período de 60

d ias não foram observados remanesc entes do b iomateria l implantado,

indicando a tota l b ioabsorç ão do mesmo. Em determinadas áreas

ad jac entes ao imp lante foi observado tec ido c onjuntivo c elula rizado em

contato direto com o osso formado, sugerindo sua posterior maturação em 

tec ido ósseo. O tec ido ósseo neoformado em c onta to c om a superfíc ie do



implante apresentou-se bastante c elula rizado c om a presenç a de

osteócitos em grande número. 

Aos 15 dias nota-se a presença de tecido ósseo em neoformação

na área c orrespondente às esp iras do imp lante no grupo tratado em toda

a extensão da interfac e (G)(Fig . 23) a lém de restos do b iomateria l

(PLA/PGA) (Fig . 24), e no grupo c ontrole aspec to da interfac e

apresentando-se c om tec ido ósseo em formaç ão predominantemente na

c ortic a l superior e tec ido c onjuntivo ad jac ente à interfac e (Fig . 25-26). Aos

40 d ias no grupo tra tado (G) nota -se a presenç a de osteóc itos e

osteob lastos bem marc ados na reg ião oc upada pelo p ic o e va le do

imp lante (Fig . 27), e no grupo c ontrole (C) p resenç a de tec ido ósseo

predominantemente na c ortic a l superior e tec ido c ompatível c om

conjuntivo preenc hendo a interfac e (Fig . 28-29). Aos 60 d ias no grupo

tra tado (G) foi observada ausênc ia do b iomateria l a lém de áreas de osso

maduro acompanhando o formato das espiras do implante (Fig. 30).

Observamos na área medula r, neoformaç ão óssea na reg ião dos

picos e vales das roscas dos implantes, pela presença de tecido conjuntivo

(c orado pelo AS) em c onta to c om a superfíc ie, p reenc hendo a reg ião dos

va les das rosc as em determinadas áreas no grupo c ontrole (C) (Fig . 31-32).

No período de 60 d ias no grupo tra tado (G) as interfac es revelaram a

presenç a de tec ido ósseo neoformado c elula rizado (c orado pelo VA) em

c onta to c om a superfíc ie do imp lante, p rinc ipa lmente na área de



assentamento da c abeç a do imp lante (módulo de rebordo), em funç ão

de sua localização em osso cortical (Fig. 33-34).



5. DISCUSSÃO

O que se tem esperado c omo resultado da utilizaç ão de um

biomateria l que será utilizado c omo substituto ósseo é que o mesmo

apresente c arac terístic as c omo bioc ompatib ilidade, b ioabsorç ão e

princ ipa lmente potenc ia l de osseoinduç ão ou osseoc onduç ão. Entretanto,

as pesquisas nas áreas de b iomateria is têm demonstrado as d ific uldades

em se obter todas essas c arac terístic as em um únic o materia l, ind ic ando

que os melhores resultados são enc ontrados quando se utilizam os enxertos

ósseos autógenos, em funç ão de se apresenta r c omo um substituto ósseo

c ompleto sendo a lém de tudo osseoc ondutor, osseoindutor e osteogênic o

23.

Entretanto, as d ific uldades enc ontradas na obtenç ão desses tipos

de enxerto têm estimulado os pesquisadores em busc a de a lterna tivas

c omo os materia is a lop lástic os. Neste grupo de materia is enc ontra -se o

c opolímero de PLA/ PGA, b iomateria l utilizado no presente estudo. Este

c opolímero foi manipulado para apresenta r p ropriedades c omo o ba ixo

peso molec ula r, que permite ser tota lmente degradado em um c urto

período de tempo, dependendo da quantidade de materia l empregado

e da rea tividade do organismo. O proc esso de absorç ão e

b iodegradaç ão desse b iomateria l se dá no c ic lo de Krebs, por meio de

reaç ões b ioquímic as, que resultam na formaç ão de água (H2O) e d ióxido



de c arbono (CO2) c omo produtos fina is do metabolismo do ác ido

polilác tic o, e etileno g lic ol da degradaç ão enzimátic a do ác ido

poliglicólico 16. Isso ind ic a que esses materia is podem sofrer

b iodegradaç ão sem c ausar transtornos ao organismo ao gera rem seus

produtos fina is de metabolismo. Os produtos da degradaç ão desses

copolímeros apresentam ba ixa toxic idade. Em virtude da reduzida massa

dos polímeros imp lantados e à lentidão do proc esso de degradaç ão ou

transformaç ão dos polímeros em monômeros, estes encontram-se em

quantidades toxic olog ic amente insignific antes no organismo. Além d isso,

tratam-se de substânc ias que podem ser norma lmente enc ontradas no

organismo humano e anima l, que são degradadas med iante mec anismos

fisiológ ic os de c ontrole metabólic o. A imp lantaç ão do c opolímero não

desequilib ra o organismo porque os seus c omponentes já estão

fisiologicamente presentes no mesmo 24.

As aná lises empregadas no presente estudo revela ram que a

degradaç ão e reabsorç ão do c opolímero, permitiram uma progressiva e

ordenada rec onstruç ão do tec ido ósseo. Este p roc esso de regeneraç ão

óssea apresenta-se espec ia lmente importante podendo ser empregado

na reparação de defeitos sobre fresados ao redor de implantes ou quando 

é nec essário ob ter um aumento ósseo na zona ao redor da imp lantaç ão.

Uma boa regeneraç ão de tec ido ósseo na interfac e osso/ imp lante é de

fa to a c ond iç ão ind ispensável para a duraç ão e, portanto, para o suc esso

na instalação de implantes dentais.



Enc ontramos na litera tura o c opolímero de PLA/ PGA sendo

utilizado na forma gel pa ra preenc himento de defeitos periodonta is, em

proc ed imentos endodôntic os periap ic a is e a té em levantamento de seio

maxila r p révio à insta laç ão de imp lantes denta is 1, 7. Isto em funç ão de sua

c onsistênc ia e p lastic idade semelhante à de um silic one de uso hid ráulico.

Portanto, pode ser introduzido na c avidade a lveola r e agir na membrana

do seio levantando-a de modo a traumátic o, reduzindo o risc o de

laceração na membrana , risc o assoc iado às manobras de levantamento

c om instrumentos metá lic os. Após elevada a membrana , é possível

introduzir junto c om o gel, outros materia is que sejam c onsiderados

necessários c omo osso autógeno. Contudo, o gel, mesmo ind ividua lmente,

estabiliza a membrana depois de elevada, pois logo que entra em contato 

com o sangue, que apresenta solubilidade aquosa, sofre hidrólise, e assume 

o aspec to e a c onsistênc ia de um gesso mac io e poroso, que c onstitui

estrutura idea l pa ra a estab ilizaç ão de um c oágulo, o qua l orig inado do

periósteo fic a isolado entre o assoa lho do seio e a membrana ,

posteriormente transformando-se em osso 1.

Em relaç ão ao c omportamento do c opolímero neste estudo, este

demonstrou ser b ioc ompatível, b ioabsorvível e apresentou c arac terístic as

de osseoc onduç ão, a tuando c omo um arc abouç o para neoformaç ão

óssea na interfac e osso/ imp lante. Um estudo prelimina r foi rea lizado

utilizando a mesma metodolog ia empregada nesta pesquisa , onde o

c opolímero de PLA/ PGA foi utilizado puro nos defeitos sobre fresados em



tíb ias de c oelho, sem qua lquer estab ilidade primária 25. Foi observada

deposiç ão óssea na interfac e/ osso imp lante no grupo tra tado c om o

PLA/ PGA, ind ic ando que o b iomateria l pode ser utilizado c omo

preenc himento de espaç os entre as esp iras de um imp lante insta lado sem

estab ilidade primária em tíb ias de c oelho. Isso pode ser em funç ão da

simp les permanênc ia do b iomateria l imped indo a invasão de tec ido

c onjuntivo na superfíc ie do imp lante durante um tempo sufic iente para

oc orrer deposiç ão óssea c ulminando c om uma interfac e óssea

intimamente aderida à superfície do implante. 

A aná lise da expressão das proteínas nos grupos ana lisados

contribuiu para a avaliação principalmente qualitativa dos mecanismos de 

reabsorç ão e neoformaç ão óssea nos períodos estudados. Embora , pa ra

ob termos resultados c onc lusivos do experimento, a união de todas as

aná lises tenha sido de fundamenta l importânc ia , dentre as formas de

aná lise existentes utilizadas para ava liaç ão da osseointegraç ão, a aná lise

imunoistoquímic a vem ganhando c red ib ilidade há a lgum tempo em

virtude das descobertas na área da biologia óssea 26, 27. A identificação de 

mec anismos de regulaç ão e do c resc imento c elula r de osteob lastos,

osteoc lastos e osteóc itos, dentre outras c élulas envolvidas no proc esso de

remodelaç ão óssea , tornou de grande importânc ia a utilizaç ão dessas

téc nic as para ava liaç ão de eventos oc orridos durante o proc esso de

reparo 28.



Outro fa tor importante a ser evidenc iado é a influênc ia da

densidade óssea , ou seja , da qua lidade do trabec ulado d isponível em um

sítio edêntulo. A densidade óssea é o parâmetro mais importante para a

estabilidade inic ia l do imp lante permitindo a ausênc ia de movimento

durante o primeiro estág io de c ic a trizaç ão c irúrg ic a . A quantidade óssea

d isponível desc rita c omo a arquitetura externa ou volume da área

edêntula c onsiderada para os imp lantes, va i influenc ia r no resultado fina l

da estab ilidade primária . Além d isso, c onsiderando a espessura , la rgura ,

c omprimento e angulaç ão da área edêntula , uma quantidade óssea

suficiente é a condição primária para a colocação do implante no correto 

posicionamento ósseo. Os resultados favoráveis ob tidos neste estudo na

aná lise de torque reverso revela ram estab ilidade nos imp lantes mesmo em

um leito sobre fresado. Alguns fa tores podem ter c ontribuído para esses

resultados c omo o biomateria l ou a presenç a de osso autógeno assoc iado

ao c opolímero, já que quando utilizamos essas assoc iaç ões os resultados

obtidos são favoráveis. Entretanto, devemos salientar que, o tratamento de 

superfíc ie que também pode influenc ia r e ac elera r o proc esso de

deposiç ão óssea na interface 29, 30, neste estudo não exerc eu influênc ia ,

em função de o implante utilizado ter sido de superfície usinada.

Como vantagens da utilizaç ão do polímero PLA/ PGA na forma

empregada assoc iado a osso autógeno, podemos inc luir, a mínima

invasão de c élulas do tec ido c onjuntivo que poderiam interferir na

osseointegraç ão, a lém da utilizaç ão de um substituto ósseo c om



propriedades osseoindutoras, osseoc ondutoras e osteogênic as, que não

exige área doadora loc a lizada fora da área rec ep tora , sendo possível a

remoção de pequena quantidade de osso raspado da própria reg ião. Isso

d iminui a morb idade dos proc ed imentos, c onseqüentemente reduz o

desc onforto trans e pós-opera tório do pac iente. A téc nic a c onsistiu-se de

um procedimento simples e com boa previsibilidade. 



6. CONCLUSÃO

Baseados nos resultados ob tidos pudemos c onc luir que, o

copolímero de PLA/ PGA ad ic ionado ao osso autógeno raspado pode ser

utilizado no preenc himento de defeitos sobrefresados ao redor de

imp lantes em tíb ias de c oelhos, pois apresenta c a rac terístic as de

b ioc ompatib ilidade, b iodegradaç ão e osseoc onduç ão, sendo tota lmente

substituído por osso de qua lidade e estab ilidade na interfac e

osso/implante.
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ANEXO 2: TABELAS, GRÁFICOSEILUSTRAÇÕES

Tabela 1: Dados dos va lores obtidos na aná lise de torque-reverso nos grupos c ontrole (C)
e tratado (G) no período de 60 dias.

AMOSTRAS Período 60  dias

C(controle) G( PLA-PGA + OSSO)

Amostra 1 22 15
Amostra 2 16 21
Amostra 3 10 22
Amostra 4 8 20
Amostra 5 10 30
Média 13,2 21,6
Desvio padrão 5,8 5,4

Tabela 2: Teste esta tístic o paramétric o utilizando amostras independentes para aná lise de
torque-reverso nos grupos controle (C) e tratado (G).

GMC C e G

Valor Calculado de 
T 2,38

Graus de Liberdade
8,00

Media de amostra 
(1) 13,20

Media de amostra 
(2) 21,60

Probabilidade de 
Igualdade 4,32*

*Significante ao nível de 5% < a = 0,05 >



Tabela 3: Análise semi-quanitativa. Médias percentuais das imunomarcações obtidas nas 
diferentes regiões nos períodos de 15 e 40 dias nos grupos C e G.

Médias das Amostras de Torque Reverso (N.cm)

5,8 5,4

13,2

21,6

0
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Controle Tratado

Gráfico 1: Méd ia das amostras de torque reverso dos grupos C e G no período de 60 d ias
(<a = 0,05 >).

C (Controle) G (Tratado)
Período Proteína Cortical

Superior Medular Cortical
Inferior

Cortical
Superior Medular Cortical

Inferior
OPG 20% 6,6% 20% 20% 33,3% 46,6%

RANKL 26,6% 6,6% 46,6% 56,6% 20% 20%15 dias
Osteocalci

na 6,6% 6,6% 13,3% 46,6% 20% 60%

OPG 43,3% 46,6% 33,3% 20% 20% 20%
RANKL 6,6% 20% 60% 56,6% 33,3% 46,6%40 dias

Osteocalci
na 26,6% 40% 46,6% 56,6% 56,6% 66,6%



Somas Percentuais dos Valores das Regiões Analisadas - GRUPO CONTROLE
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Gráfico 2: Somas perc entua is dos va lores das imunomarc ações das reg iões ana lisadas no
grupo controle (C). Período de 15 e 40 dias.

Somas Percentuais dos Valores das Regiões Analisadas - GRUPO G
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Gráfico 3: Somas perc entua is dos va lores das imunomarc ações das reg iões ana lisadas no
grupo tratado (G). Período de 15 e 40 dias.



Soma: Cortical Superior + Medular + Cortical Inferior
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Gráfico 4: Somas perc entua is dos va lores obtidos das imunomarcações nas d iferentes
regiões analisadas nos períodos de 15 e 40 dias no grupo tratado (G).



Fig. 1 – Anti-sepsia. Fig. 2 – Incisão.

Fig. 3 - Retalho cirúrgico descolado.

Fig. 5 – Leito receptor.

Fig. 4 – Fresagem do leito receptor.

Fig. 6 - Coleta de osso raspado (G).

Fig. 7 – Polímero PLA/PGA adicionado
à superfície do implante (G).

Fig. 8 – Implante instalado após 
adição do polímero misturado ao 
osso autógeno raspado (G).



Fig. 11 - Remoç ão do implante por
torque reverso (G).

Fig. 12 - Negativo da área onde foi
insta lado o imp lante após sua
remoção (G).

Fig. 9 – Imp lante após 60 d ias de
instalação (G).

Fig. 13 – Soro de burro para o
processamento imunohistoquímico.

Fig. 14 – Soro Donkey.

Fig. 10 - Preparo do tec ido ósseo
para enc a ixe de c have para
torquímetro manual (G).

Fig . 15 – Coloraç ão das lâminas por
DAB.

Fig . 16 – Álc oois e c orantes para
coloração HE.



Fig. 18 – Desgaste da peç a inc luída
em resina em aparelho abrasivo
Exakt®.

Fig. 20 – Corte da peça em aparelho 
do Sistema Exakt®.

Fig . 19 – Adesão do c orpo de prova
na lâmina no aparelho do Sistema
Exakt®.

Fig. 21 – Corantes VA/AS utilizados na
c oloraç ão das lâminas c ortadas pelo
Sistema Exakt®.

Fig . 22 – Mic rosc óp io ac op lado ao
c omputador onde foram c apturadas
as imagens de todas as lâminas
obtidas das amostras.

Fig . 17 – Bloc o ósseo (tíb ia ) c ontendo
o imp lante inc luído em resina Metil
Metacrilato.



Fig . 23: Tec ido ósseo neoformado c elula rizado ac ompanhando toda a interfac e.HE, 40X,
40 dias (G).

Fig . 24: Nota -se a presenç a de tec ido ósseo em neoformaç ão, a lém de restos do
b iomateria l (PLA/ PGA) visua lizado no c anto superior d ireito da lâmina . HE, 400X, 15 d ias
(G).



Fig . 25: Aspec to da interfac e no grupo c ontrole apresentando-se c om tec ido ósseo
apenas na cortical superior e tecido conjuntivo adjacente à interface. HE, 40X, 15 dias (C).

Fig. 26: Aspecto da interface no grupo controle. Tecido ósseo apenas na cortical inferior e 
tecido imaturo preenchendo a interface. HE, 40X, 15 dias (C).



Fig. 27: Tecido ósseo neoformado na interface óssea. HE, original 100X, 40 dias (G).

Fig . 28: Tec ido ósseo neoformado e tec ido imaturo (c onjuntivo) entre a interfac e e o osso.
HE, 40X, 40 dias (C).



Fig. 29: Camada estreita de tecido ósseo na interface próxima a cortical superior no grupo 
controle. HE, 40X, 40 dias (C).

Fig. 30: Tecido ósseo na região ocupada pelo pico e vale do implante no grupo tratado. 
Nota-se as áreas de osso compacto acompanhando a interface e a ausência do 
biomaterial. HE, original 400X, 60 dias (G).



Fig . 31: Tec ido ósseo neoformado, c elula rizado, c orado pelo VA, em c onta to c om a
superfície do implante na área da cortical superior. VA/AS, 400X, 60 dias (G).

Fig . 32: Tec ido ósseo neoformado, c elula rizado, c orado pelo VA, em c onta to c om a
superfície do implante na área das espiras do implante. VA/AS, 100X, 60 dias (G).



Fig. 33: Tec ido ósseo em neoformaç ão c elula rizado, c orado pelo VA e áreas de tec ido
c onjuntivo c oradas pelo AS em c onta to c om a superfíc ie do imp lante. VA/ AS, 400X, 60
dias Grupo Controle (C).

Fig . 34: Tec ido ósseo c orado pelo VA c ontendo inúmeros osteóc itos. VA/ AS, 400X, 60 d ias
Grupo Controle (C).



Fig . 35: Quadro c ontendo as imagens das lâminas do grupo tra tado (G) para análise
qualitativa das imunomarcações.
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Fig . 36: Quadro c ontendo as imagens das lâminas do grupo c ontrole (C) para análise
qualitativa das imunomarcações.
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Fig. 37: MEV. Grupo c ontrole (C). Período 60 d ias. Observa-se algumas áreas c ontendo
osso aderido à superfície do implante. (originais de 56X).

Fig. 38: MEV. Grupo controle (C). Período 60 d ias. Observa-se a presença de a lgum tec ido
ósseo aderido à superfície do implante. (originais de 200X).



 Fig. 39: MEV. Grupo tra tado (G2). Período 60 d ias. Observa-se a presença de osso em
contato em toda a superfície do implante. (originais de 56X).

Fig. 40: MEV. Grupo tra tado (G2). Período 60 dias. Numa vista mais aproximada observa-se
a presença de tec ido ósseo em intimo contato c om as esp iras do imp lante. (orig ina is de
500X).



ANEXO 4: CERTIFICADO DO CEP
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