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1. INTRODUÇÃO 
 

O termo enxerto refere-se a materiais ou tecidos colocados 

em defeitos para estimular a formação óssea ou a regeneração 

periodontal, podendo ser classificado em quatro categorias: enxerto 

autógeno, alógeno, xenógeno e materiais aloplásticos ou biocerâmicos 

(MELLONIG e BOWERS 1990). Com exceção do enxerto autógeno, os 

biomateriais e substitutos ósseos relatados não possuem atividade 

osteoindutora, mas agem como um arcabouço para a formação de novo 

tecido ósseo. Dessa forma, os substitutos ósseos associados a fatores de 

crescimento têm sido estudados cada vez mais, para substituição do 

enxerto autógeno e evitar uma segunda área cirúrgica para obtenção do 

enxerto. Vários defeitos experimentais são usados para avaliar diferentes 

substitutos ósseos como agentes regenerativos (JENSEN et al. 1996; 

BERGLUNDH e LINDHE 1997; BUSER et al. 1998; ARTZI et al. 2003b). 

O desenvolvimento de novas técnicas tem sido possível 

através do avanço da biologia molecular; assim, o uso de fatores de 

crescimento torna-se mais uma alternativa de tratamento e prevenção da 

atrofia alveolar (RUTHERFORD et al. 1992b; SCHLIEPHAKE et al. 1995; ARM et 
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al. 1996; BECKER et al. 1998; COCHRAN et al. 1999, COCHRAN et al. 2000; 

HIGUCHI et al. 1999; MERAW et al. 2000) e para procedimentos de 

elevação do seio maxilar (HANISCH et al. 1997; BOYNE et al. 1997), 

aumentando o grau de sucesso destas terapias. 

Para aumentar a formação óssea relacionada ao uso de 

biomateriais, sua combinação com o plasma rico em plaquetas (PRP) tem 

sido empregada com sucesso por Marx et al. 1998 e Kassolis et al. 2000. 

Todavia, a influência do PRP em associação com enxertos ou diferentes 

substitutos ósseos permanece por ser determinado (SHANAMAN et al. 

2001). 

A resposta do periodonto à agressão, seja ela cirúrgica ou 

microbiana, tem muitos aspectos em comum com a cicatrização da ferida 

em outros sistemas orgânicos. Após qualquer ferimento, o hospedeiro 

precisa desenvolver mecanismos que interrompam o sangramento; 

protejam contra a invasão de microrganismos; forneçam uma cobertura 

temporária; facilitem a movimentação de fagócitos e células reparadoras 

até o local da ferida e iniciem uma reposição controlada do tecido 

danificado (RAMFJORD et al. 1966). 

Clinicamente, os resultados mais favoráveis para os 

procedimentos regenerativos periodontais em furca têm sido encontrados 

com a combinação de um material de enxerto e regeneração tecidual 

guiada (SCHALLHORN e MCCLAIN 1988; LEKOVIC et al. 1990; ANDEREGG et 

al. 1991; MCCLAIN e SCHALLHORN 1993; WALLACE et al. 1994; 
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DELEONARDIS et al. 1999; SIMONPIETRI et al. 2000; MURPHY e GUNSOLLEY 

2003; REYNOLDS et al. 2003). Enquanto os níveis clínicos de inserção 

podem ser melhorados com a RTG sozinha, os enxertos ósseos têm um 

papel positivo na promoção de fechamento do defeito com tecido duro, 

um evento desejável em regeneração periodontal (HARRIS 1999). 

Mediadores biológicos são proteínas e fatores que têm o 

potencial de alterar o tecido, assim como estimular ou regular o processo 

de cicatrização da ferida cirúrgica (MCCAULEY e SOMERMAN 1998). 

Exemplos clássicos dos mediadores biológicos são os fatores de 

crescimento. 

A presença dos fatores de crescimento é fundamental para 

que ocorra o reparo e a regeneração dos tecidos lesados pela doença 

(GRAVES et al. 1994). Quando avaliados por estudos em animais 

experimentais, os fatores de crescimento demonstram resultados muito 

promissores na regeneração periodontal (PARK et al. 1995; SIGURDSSON et 

al. 1995a; GIANNOBILE et al. 1998; KINOSHITA et al. 1997; LYNCH et al. 

1989; LYNCH et al. 1991b; SIGURDSSON et al. 1996; WIKESJÖ et al. 1998). 

Lesões de furca, freqüentemente, apresentam pequena 

área de paredes ósseas remanescentes, o que resulta em uma 

diminuição na quantidade de suprimento sangüíneo para a área. O 

suprimento sangüíneo é crucial na cicatrização da ferida, comprometendo 

inclusive o sucesso esperado dos procedimentos periodontais 

regenerativos (LEKOVIC et al. 2003). 
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As plaquetas são as primeiras células a chegarem ao local 

do defeito e, após a liberação de seus grânulos, ocorre uma cascata de 

eventos para o reparo. Além do papel de hemostasia, elas exercem um 

efeito sobre a iniciação da resposta vascular, a atração e ativação de 

neutrófilos, macrófagos, fibroblastos e células endoteliais. Quando o 

processo de cicatrização progride, as últimas tarefas são gradualmente 

assumidas pelos macrófagos (ANDREASSEN e ANDREASSEN 2001). 

O uso do Plasma Rico em Plaquetas (PRP) é baseado na 

premissa de que o grande número de plaquetas encontrado no gel de 

PRP libera quantidades significantes de polipeptídeos mitogênicos, tais 

como: PDGF, TGF-β e IGF-I (SHANAMAN et al. 2001). 

O PRP combinado com osso mineral bovino e membrana 

absorvível foi avaliado clinicamente, em defeitos de furca grau II, com 

resultados superiores à técnica de retalho (LEKOVIC et al. 2003); o PRP 

associado ao DFDBA apresenta sucesso clínico na terapia periodontal (DE 

OBARRIO et al. 2000). E, ainda, sua combinação com o enxerto ósseo 

autógeno pode ser empregada como forma de elevar quantitativamente o 

grau de formação óssea (MARX et al. 1998), pois esta associação foi 

usada com sucesso na cirurgia maxilofacial para a regeneração de 

defeitos ósseos (WHITMAN et al. 1997; MARX et al. 1998). 

Apesar de existirem trabalhos sugerindo o uso de PRP 

combinado com enxerto ósseo autógeno para aumento da formação 

óssea, não está claro se o PRP teria efeito similar quando usado em 



 
Introdução 

5

associação a outros substitutos ósseos (SHANAMAN et al. 2001) e se a 

associação entre este gel formado por fatores de crescimento autógenos 

teria algum efeito benéfico no tratamento regenerativo em furcas, quando 

avaliado histologicamente. 

Dessa forma, é importante avaliar o efeito da associação 

entre o PRP e biomateriais/enxertos no tratamento de defeitos ósseos e, 

utilizar o enxerto ósseo autógeno associado ao PRP no tratamento de 

lesões periodontais de furca grau II. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

Devido à quantidade de assuntos abordados nesta revisão 

da literatura, e ainda para facilitar a leitura, o texto foi dividido em quatro 

partes, relacionadas com os tópicos: 2.1- Enxertos e Substitutos ósseos, 

2.2- Tratamento de lesões de furca grau II, 2.3- Fatores de Crescimento, 

2.4- Plasma Rico em Plaquetas. 

 

 

 

2.1 – Enxertos e substitutos ósseos 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma revisão dos 

enxertos e substitutos ósseos destinados à terapia periodontal e 

reconstrutiva óssea, e assim avaliar seu potencial biológico através de 

alguns estudos disponíveis na literatura. 

O termo enxerto refere-se a tecidos colocados em defeitos 

para estimular a formação óssea ou regeneração periodontal, podendo 

ser divididos em quatro categorias: enxertos autógenos, enxertos 
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alógenos, enxertos xenógenos e materiais aloplásticos ou biocerâmicos 

(Quadro 01) (AMERICAN ACADEMY OF PERIODONTOLOGY, 1996). Um 

biomaterial ou substituto ósseo é definido como um material não viável, 

destinado a interagir com os sistemas biológicos (AMERICAN ACADEMY OF 

PERIODONTOLOGY, 1996). 

 

Quadro 01 – Classificação dos enxertos e substitutos ósseos. 

Enxertos para substituição óssea 
Osso humano 
 Enxertos autógenos (autoenxertos) 
  Extra-oral 
  Intra-oral 
 Enxertos alógenos (aloenxertos) 
  Osso congelado fresco 
  Aloenxerto ósseo congelado-seco (FDBA) 
  Aloenxerto ósseo desmineralizado congelado-seco (DFDBA) 
Substitutos ósseos 
 Enxertos xenógenos (xenoenxertos) 
  Osso anorgânico bovino ou osso mineral bovino 
  Carbonato de Cálcio derivado de coral 
 Enxertos aloplásticos (aloenxertos) 
  Polímeros 
  Biocerâmicos 
   Fosfato tricálcio 
   Hidroxiapatita 
    Densa, não porosa, não-absorvível 
    Porosa não-absorvível (xenoenxerto) 
    Absorvível, derivada de hidroxiapatita à baixa 

temperatura 
   Vidros bioativos (biovidros) 

 

Enxertos e substitutos ósseos podem ser ainda 

osteogênicos, osteocondutores e osteoindutores (MISCH e DIETSH 1993). 
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Osteogênico – O osso autógeno é o único material de enxerto disponível 

com propriedades osteogênicas, pois contém em sua matriz orgânica, 

elementos celulares vivos, osteócitos, osteoclastos, osteoblastos e uma 

série de proteínas osteogênicas. 

Osteocondutor – quando um material inerte serve de arcabouço de 

sustentação para deposição de novo osso e sua vascularização. Neste 

caso não há indução de modificações celulares. Dentre os materiais 

osteocondutores, incluem-se as hidroxiapatitas, fosfato tricálcio e vidros 

bioativos. 

Osteoindutor – quando um material estimula as células mesenquimais 

indiferenciadas do hospedeiro a se diferenciarem em células 

osteogênicas que produzem novo osso. O processo de osteoindução tem 

participação de substâncias de crescimento osteoindutoras específicas 

que dão início à cascata de formação óssea. 

Apesar dos enxertos ósseos autógenos serem 

amplamente aceitos como padrão para o tratamento de defeitos ósseos, 

os biomateriais alógenos e xenógenos, e os substitutos ósseos sintéticos 

têm sido amplamente estudados como alternativa aos enxertos (CANCIAN 

et al. 1999; CANCIAN et al. 2004; LUDWIG et al. 2000; SANTOS 2000; 

CORDIOLI et al. 2001; VON ARX et al. 2001). 

Assim, o substituto ósseo ideal deve ter as seguintes 

características: biocompatibilidade, radiopacidade, microporosidade, 

estimular a indução óssea, absorver em período comparativo ao da 
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formação óssea, ser substituído por tecido ósseo, ter capacidade de se 

submeter a procedimentos de esterilização sem alterar sua composição, 

fácil de ser obtido e manipulado, estabilidade a variações de temperatura 

e umidade, agir como matriz ou veículo para outros materiais, ser efetivo 

em procedimentos de RTG/ROG, e ter baixo custo econômico (GROSS 

1997). 

 

2.1.1 – Enxertos ósseos autógenos 
 

O enxerto autógeno é um tecido transferido de um local 

para outro de um mesmo indivíduo (MELLONIG e BOWERS 1990). Possui 

uma retenção superior de células viáveis, estimulando a formação de 

novo osso. Quando absorvido, ocorre revascularização e recrutamento de 

células mesenquimais, que se diferenciam em condroblastos e 

osteoblastos (BROWN e CRUESS 1982). Estudos em animais têm 

demonstrado geralmente maior regeneração em sítios onde o material de 

enxerto foi utilizado em comparação a sítios controle sem material de 

preenchimento (MELLONIG 1992, BRUNSVOLD e MELLONIG 1993). 

O enxerto de osso autógeno pode ter origem extra-oral 

(crista ilíaca, tíbia e calota craniana) ou intra-oral (mento, tuberosidade 

maxilar, ramo ascendente da mandíbula e áreas edêntulas), possuindo a 

vantagem de não transmitir doenças e não provocar reações 

imunológicas. Porém, o fato de necessitar de outro procedimento cirúrgico 

na área doadora limita o uso deste tipo de enxerto. Seu componente 
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orgânico (colágeno) providencia resiliência, força e estabilidade, enquanto 

seu componente inorgânico (hidroxiapatita) contribui com a rigidez (BUSER 

et al. 1990). 

 

2.1.1.1 – Enxertos ósseos autógenos extra-orais 
 

Osso ilíaco autógeno cortical e/ou medular é um material 

de enxerto de alto potencial osteogênico. Relatos de casos demonstrando 

sucesso no preenchimento ósseo após seu uso em furcas, deiscências, e 

defeitos infra-ósseos de várias morfologias têm sido relatados na literatura 

(SCHALLHORN 1967; SCHALLHORN 1968; SCHALLHORN et al. 1970; DRAGOO e 

SULLIVAN 1973). 

Enxerto de ilíaco são usados frescos ou congelados. 

Preenchimento ósseo e alguma regeneração podem ocorrer após o uso 

de enxertos autógenos de ilíaco cortical e medular, sendo que as 

dificuldades em obter o material de enxerto e a possibilidade de 

reabsorção radicular têm limitado sua utilização em Periodontia (DRAGOO 

e SULLIVAN 1973; BURNETTE 1972; SCHALLHORN 1972). 

 

2.1.1.2 – Enxertos autógenos intra-orais 
 

Enxertos ósseos autógenos cortical e/ou medular intra-

orais são fáceis de obter, sendo relatados satisfatórios com o seu 

emprego em Periodontia (FROUM et al. 1975; FROUM et al. 1976). 
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Avaliações histológicas de enxertos intra-orais autógenos 

apresentam evidências de regeneração e nova inserção conjuntiva após 

estes procedimentos (NABERS et al. 1972; HAGGERTY e MILLER 1971; 

HAWLEY e MILLER 1975; HIATT et al. 1978). Outros estudos relatam a 

presença de um epitélio juncional longo entre o osso alveolar regenerado 

e a superfície óssea após procedimentos de enxerto (MOSKOW et al. 1979; 

LISTGARTEN e ROSENBERG 1979). Isto sugere que o preenchimento ósseo 

clinicamente presente não é necessariamente um preditivo confiável de 

regeneração histológica para uma inserção dos tecidos periodontais após 

procedimentos regenerativos, quando utilizados sem o uso de 

membranas. 

 

2.1.2 – Enxertos ósseos alógenos 
 

Enxerto alógeno é o tecido transferido de um indivíduo 

para outro da mesma espécie (MELLONIG e BOWERS 1990). Estes enxertos 

são tipicamente congelados, secos, tratados por liofilização para prevenir 

transmissão de doenças, e estão disponíveis em bancos comerciais de 

tecidos (QUATTLEBAUM et al. 1988). Há vários tipos de aloenxertos 

disponíveis, incluindo osso congelado-seco (FDBA) e o osso congelado-

seco desmineralizado (DFDBA) ou osso liofilizado. 

O osso ilíaco congelado é pouco utilizado devido à grande 

possibilidade de transferência de doenças, antigenicidade e a 
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necessidade de uma combinação de fatores, o que exclui este tipo de 

enxerto atualmente (NASR et al. 1999). 

O processamento do material consiste na seleção 

criteriosa de um doador comprovadamente saudável e coleta do osso 

cortical e/ou medular. O osso é então lavado em água destilada e moído 

em partículas de 500µm a 5mm, submergido em etanol a 100% para 

remoção da gordura, congelado em nitrogênio e, então, seco, congelado 

e moído em partículas menores (250 a 750µm). A produção do DFDBA 

tem um estágio adicional que inclui a demineralização do osso moído. 

Este osso é embebido em ácido nítrico ou hidroclorídrico por 6 a 16 horas. 

Este procedimento remove cálcio e sais de fosfato. Este processo de 

desmineralizacao expõe o colágeno e fatores de crescimento, 

particularmente as proteínas morfogeneticas ósseas (BMPs) estimulando 

a osteoindução mais rapidamente. Isto não ocorre no FDBA, que por 

manter sua matriz inorgânica, necessita da ação de osteoclastos para 

expor suas BMPs. Após a lavagem e desidratação, o material é irradiado 

ou esterilizado com óxido de etileno e então, armazenado sob várias 

formas e tamanhos em bancos de ossos (BUCK e MALININ 1994; HARDIN 

1994). 
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2.1.2.1 – Osso alógeno congelado seco desmineralizado – DFDBA 
 

O processo de desmineralização expõe as proteínas 

osteoindutoras localizadas na matriz óssea (MELLONIG et al. 1992), 

podendo ativá-las (SCHWARTZ et al. 1996). As BMPs, os fatores de 

crescimento e as citocinas interagem com as células mesenquimais ou 

precursores osteogênicos indiferenciados e estimulam a diferenciação 

dessas em células osteogênicas (LOHMANN et al. 2001). 

Diferentes processos são utilizados para a 

desmineralização do osso (HARDIN 1994). O processo é iniciado com a 

remoção do tecido do doador o mais cedo possível, para evitar a 

contaminação e garantir a atividade das BMPs (HARDIN 1994). 

A desmineralização expõe o tecido a produtos químicos 

virucidas e bactericidas, diminuindo consideravelmente a possibilidade de 

transmissão de doenças (MELLONIG et al 1992; HARDIN 1994). O osso 

desmineralizado também é considerado clinicamente imunogênico 

(HARDIN 1994). 

Após a etapa da desmineralização, o que permanece no 

tecido é uma matriz de colágeno tipo I (HARDIN 1994; LUDWIG et al. 2000) 

e proteínas como as BMPs (HARDIN 1994; LUDWIG et al. 2000), sendo que 

90% das proteínas presentes no tecido ósseo são eliminadas (HARDIN 

1994). Acreditava-se que o enxerto DFDBA apresentasse potencial 

osseoindutor (URIST 1965; MELLONIG 1990), mas estudos posteriores 
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comprovaram que este aloenxerto apresenta potencial muito restrito 

quanto ao seu potencial de indução de novo osso (BOWEN et al. 1989; 

BECKER et al. 1995; SCHWARTZ et al. 1996; CAPLANIS et al. 1998). O 

colágeno do osso desmineralizado é osteocondutor e as proteínas 

morfogéneticas são osteoindutoras. 

Ludwig et al. (2000) afirmaram que após o processo de 

liofilização, as células osteoprogenitoras são destruídas, mas as 

propriedades osteocondutoras permanecem no material. Os autores 

acreditam, a partir de resultados obtidos em experimentos animais, que a 

concentração absoluta dos fatores osteoindutores na matriz óssea 

desmineralizada seja extremamente baixa e que haja uma diminuição do 

seu potencial osteogênico. 

Schwartz et al. (1998) relataram a possibilidade das 

proteinas ósseas morfogenéticas estarem presentes no osso liofilizado 

desmineralizado em uma quantidade insuficiente para promover formação 

óssea em níveis detectáveis, ou poderiam também estar inativas. Por este 

motivo, consideram que a variabilidade nos resultados após utilização 

desse material estaria relacionada às técnicas de processamento do 

mesmo e/ou características do doador. 

As diferenças na capacidade de neoformação óssea pelo 

osso liofilizado desmineralizado são provenientes de diferentes bancos de 

ossos (SCHWARTZ et al. 1996; SCHWARTZ et al. 1998; ONG et al. 1998; 

LOVELACE et al. 1998; BAUER e MUSHLER 2000; LOHMANN et al. 2001; PAUL 
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et al. 2001). Estas diferenças são atribuídas aos variados métodos de 

obtenção do osso ou ao tempo para a retirada do osso após a morte do 

doador, resultando na perda da capacidade osteoindutora após tempos 

prolongados (HARDIN 1994; SCHWARTZ et al. 1996). Além disso, 

temperaturas de armazenamento (SCHWARTZ et al. 1996), e o 

processamento do material, como por exemplo, o tempo de 

desmineralização, distribuição do tamanho das partículas, neutralização 

das partículas desmineralizadas e diferenças no processo de esterilização 

(SCHWARTZ et al. 1996; SCHWARTZ et al. 1998; LUDWIG et al. 2000; 

LOHMANN et al. 2001) podem ter alguma influência. Outra explicação 

estaria relacionada às características do doador (SCHWARTZ et al. 1996; 

SHWARTZ et al. 1998; LOHMANN et al. 2001), como a idade, condição 

médica, patologias anteriores, terapia com drogas ou alterações genéticas 

(SCHWARTZ et al. 1996). 

 

2.1.3 – Enxerto ósseo xenógeno 
 

Os xenoenxertos são implantes compatilhados entre as 

diferentes espécies. As principais fontes de xenoenxertos diponíveis são o 

osso mineral bovino e o coral natural. Ambos, embora sejam obtidos 

através de técnicas de processamento diferentes, são produtos 

compatíveis e estruturalmente similares ao osso humano (NASR et al. 

1999). 
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2.1.3.1 – Osso mineral bovino 
 

Caracteriza material obtido a partir de osso bovino, que 

após tratamento adequado para remoção dos componentes orgânicos 

potencialmente imunogênicos, mantém a estrutura e componentes 

minerais originais do tecido ósseo (SPECTOR 1994). Apesar da 

semelhança estrutural com algumas hidroxiapatitas, tamanho de 

partículas e presença de macro ou microporos, sua composição à base de 

apatita predominantemente composta por carbonato e grupos hidroxílicos 

reduzidos os tornam materiais especificamente distintos (SPECTOR 1994). 

Além disso, sua estrutura cristalina e proporção de cálcio/fosfato 

assemelha-se consideravelmente ao osso humano, (COHEN et al. 1994) o 

que contribui para sua melhor absorção e substituição, sendo um material 

osteocondutor. 

Estudos realizados em animais utilizando os mais variados 

sítios de implantação – crânio (KLINGE et al. 1992), seio maxilar (HAAS et 

al. 1998; HÜRZELER et al. 1997b; WETZEL et al. 1995), tíbia (JENSEN et al. 

1996); e mandíbula (BERGLUNDH e LINDHE, 1997; YOUNG et al. 1999), 

demonstram a biocompatibilidade do Bio-Oss®, pois quando inserido em 

cavidades ósseas, foi totalmente envolvido por tecido ósseo neoformado, 

porém não foi absorvido, sendo observada uma redução do tamanho da 
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partícula (absorção parcial), sugerindo um processo de absorção muito 

lento. 

 

2.1.3.2 – Coral natural – Carbonato de Cálcio 
 

Material osteocondutor, biocompativel e estruturalmente 

similar ao osso humano. O carbonato de cálcio (CaCO3) é obtido de um 

coral natural, poroso e lentamente absorvido. É composto primariamente 

por aragonite (mais de 98% de CaCO3), que não é alterado pelo 

processamento. Seus poros de tamanho entre 100 e 200µm são similares 

à porosidade do osso esponjoso (GUILLEMIN et al. 1987). 

Histologicamente, tem a característica de não formar encapsulação 

fibrosa (PIATTELLI et al. 1997). 

 

2.1.4 – Materiais aloplásticos ou sintéticos 
 

É considerado material aloplástico o implante de material 

inerte para preenchimento de defeitos ósseos, de origem sintética ou 

quase totalmente sintética. São materiais osteocondutores, possuem 

diferentes composições, texturas, formatos e tamanhos de partículas. Sua 

composição varia entre biocerâmicos, vidros bioativos e polímeros 

(HODOSH et al. 1969), gesso de Paris (SHAFFER e APP 1971), 

hidroxiapatita, e fosfato de cálcio (Garrett 1996). 
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2.1.4.1 – Polímeros 
 

Osso sintético HTRTM é um composto microporoso 

biocompatível de polimetilmetacrilato, polihidroxiletilmetacrilato e hidróxido 

de cálcio. Resultados clínicos no tratamento de defeitos infra-ósseos e de 

furca têm sido conflitantes, ora favoráveis (YUKNA 1990, YUKNA 1993) ora 

sem respostas promissoras (SCHALLHORN e MCCLAIN 1993). 

Histologicamente, há relatos de novo osso depositado ao redor de 

partículas de HTRTM (FROUM 1996; STAHL et al.1990; YUKNA e GREER JR 

1992) e de partículas de HTRTM encapsuladas por fibras de tecido 

conjuntivo, em furca grau II de cães (PLOTZKE et al. 1993). 

 

2.1.4.2 – Biocerâmicos 
 

Os materiais biocerâmicos aloplásticos compreendem 

fosfato de cálcio, com proporção de cálcio e fosfato similar ao osso. As 

duas formas mais utilizadas de biocerâmicos são o sulfato de cálcio, o 

fosfato tricálcio e a hidroxiapatita. 
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2.1.4.2.1 – Sulfato de Cálcio 

 

O sulfato de cálcio, também conhecido como gesso de 

Paris, foi um dos primeiros materiais utilizados como substitutos ósseos. 

Este material é biocompatível e absorvível, porém osteocondutor. Sua 

absorção é muito rápida para ser substituído por osso (CALHOUN et al. 

1967). Esta característica aliada à sua baixa propriedade mecânica, limita 

o seu uso como substituto ósseo. 

 

2.1.4.2.2 – Fosfato de Cálcio 

 

O fosfato de cálcio [β-Ca3(PO4)2] ou fosfato beta tricálcio é 

um biomaterial seguro para uma variedade de aplicações clínicas em 

Odontologia, sendo utilizado em procedimentos de aumento de rebordo, 

preservação da crista alveolar após exodontias, reparo em defeitos 

periodontais e peri-implantares (DONOHUE e MASCRES, 1993; HAAS et al. 

1998; HASHIMOTO-UOSHIMA et al. 1995). A principal característica atribuída 

a este material é sua capacidade de ser rápida e totalmente absorvido por 

dissolução química (LEVIN et al. 1974), razão pela qual alguns autores têm 

contra-indicado seu emprego em procedimentos regenerativos ósseos 

(NERY et al. 1992). Apesar disso, alguns estudos têm demonstrado 

absorção mínima ou muito lenta deste material (CAMERON et al. 1977; 
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FERRARO 1979). Seu grau de absorção é muito variável e imprevisivel, 

parecendo depender da estrutura química do material, porosidade e do 

tamanho das partículas. O calor pode alterar suas propriedades, incluindo 

o grau de absorção. 

 

2.1.4.2.3 – Hidroxiapatitas 

 

A hidroxiapatita, Ca10 (PO4)6 (OH)2, é o principal 

componente mineral do osso. As hidroxiapatitas são provavelmente o 

material aloplástico de maior emprego na Odontologia. As hidroxiapatitas 

têm uma variedade de formas, incluindo uma forma porosa não-

absorvível, uma densa ou sólida não-absorvível, e uma absorvível (não-

biocerâmico, porosa). A sua capacidade de absorção é determinada pela 

temperatura na qual é processada. 

Considerando suas propriedades e composição, 

diferentemente do fosfato tricálcio as hidroxiapatitas são materiais não 

absorvíveis mesmo após longos períodos de tempo (HOOGENDOORN et al. 

1984; LOUISE et al. 1992). A ausência de propriedades osteoindutoras, 

dada pela inexistência de componentes orgânicos osteogênicos, limita o 

potencial regenerativo destes materiais. Suas características, portanto, as 

tornam estruturas inertes passíveis apenas de agir como mantenedoras 

de espaço. 
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2.1.4.2.4 – Vidros Bioativos 

 

Um material bioativo é aquele que estimula uma resposta 

biológica específica na interface do material com o tecido, unindo-os. Os 

vidros bioativos guardam características bastante específicas em relação 

a outros materiais aloplásticos. Como principais características, além da 

composição, estão suas propriedades de interagir com o tecido ósseo e 

os tecidos moles (HENCH e PASCHALL 1973; HENCH et al. 1971; HENCH e 

WILSON 1984), e o alto grau de coesão entre suas partículas, favorecendo 

a resistência a cargas axiais sem delocamento (JONCK e GROBBELLAR 

1992; HÜRZELER et al. 1994). 

Estudos em animais têm indicado seu potencial em 

regenerar osso e promover nova inserção, sendo estes resultados 

atribuídos à capacidade do material aderir ao colágeno gengival, o que 

potencialmente poderia limitar a migração apical do epitélio em defeitos 

periodontais infra-ósseos (WILSON e LOW 1992). Este não parece, 

entretanto, um achado previsível, já que outras evidências parecem 

indicar que estes materiais não levam à formação de quantidades ósseas 

superiores àquelas obtidas com o emprego de derivados de fosfato de 

cálcio (HÜRZELER et al. 1994). Tais diferenças podem estar relacionadas à 

variações químico-estruturais de cada apresentação já que, apesar de 
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constituírem um mesmo grupo, cada marca comercial apresenta 

particularidades quanto à composição final. 

A estrutura do biovidro é instável, característica proposital, 

para permitir a reação com os fluidos corporais e células da região 

(FURUSAWA e MIZUNUMA 1997). Os grânulos são transformados por um 

processo de troca iônica (SCHEPERS e DUCHEYNE 1997), e adsorvem 

proteínas do meio (RADIN et al. 1997). Inicialmente, uma camada frouxa, 

rica em gel de sílica é formada (HENCH et al. 1971; FROUM et al. 2002b), 

sobre a qual se precipita gradualmente uma outra camada de fosfato de 

cálcio (apatita), responsável pelas propriedades osteocondutoras do 

material (RADIN et al. 1997; SCHEPERS e DUCHEYNE 1997; FURUSAWA et al. 

1998; ONG et al. 1998; SCHEPERS et al. 1998; FROUM et al. 2002b). A 

camada rica em cálcio-fósforo promove adsorção e concentração de 

proteínas utilizadas pelos osteoblastos a formar uma matriz extracelular 

mineralizada (HENCH e WILSON 1984), até que ocorra uma total reação em 

todo o grânulo (FURUSAWA e MIZUNUMA 1997; FURUSAWA et al. 1998). 

A seguir, surgem fissuras nas partículas, provocando uma 

comunicação entre o centro da partícula, rico em silício, e o meio externo 

(SCHEPERS e DUCHEYNE 1997). As fissuras propiciam a ação fagocitária 

com conseqüente escavação da porção interna do grânulo (FURUSAWA e 

MIZUNUMA 1997; FURUSAWA et al. 1998; SCHEPERS et al. 1998). A camada 

interna de gel de sílica desaparece gradualmente por um processo 

combinado entre a ação de macrófagos (SCHEPERS e DUCHEYNE 1997; 
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SCHEPERS et al. 1998; FURUSAWA et al. 1998; FROUM et al. 2002b) e 

dissolução do silício (FURUSAWA e MIZUNUMA 1997). 

À medida que a camada interna de gel de sílica vai sendo 

eliminada, permanece a camada externa de fosfato de cálcio, atuando 

como uma concha protetora (SCHEPERS et al. 1991; FURUSAWA et al. 1998; 

LAI et al. 2002) que mantém o arcabouço e irá favorecer a futura 

neoformação óssea. 

Há duas formas de vidros bioativos comercialmente 

disponíveis: PerioGlas® e Biogran®. Vidros bioativos são compostos de 

CaO, Na2O, SiO2, P2O5 e ligam-se ao osso através do desenvolvimento 

de uma camada de hidroxiapatita carbonada (HENCH e PASCHALL 1973; 

HENCH et al. 1971). 

PerioGlas® tem partículas de tamanho variável entre 90 e 

710µm, que facilita o manuseio e sua colocação nos defeitos ósseos. Em 

defeitos cirurgicamente criados em macacos, 68% do reparo do defeito foi 

obtido por nova inserção (FETNER et al. 1994). Comparado ao fosfato 

tricálcio, hidroxiapatita e controle sem implantes, Fetner et al. 1994, 

demonstraram que PerioGlas® produziu significativamente maior reparo 

ósseo e de cemento. 

Biogran® possui tamanho de partículas variando entre 300 

e 355µm, considerado vantajoso para guiar a osteogênese (SCHEPERS et 

al. 1991). Existe uma hipótese de que o tamanho mais uniforme das 
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partículas do Biogran® poderia levar a uma vantagem clínica superior ao 

PerioGlas®, que tem múltiplos tamanhos de partículas. 

O vidro bioativo quando colocado em diferentes sítios de 

implantação, como mandíbula (CANCIAN, 2004; FURUSAWA et al. 1998), 

tíbia (TURUNEN et al. 1997), fêmur (WHEELER et al. 1998), rádio (SCHMITT et 

al. 1997; WHEELER et al. 1997) e rebordo (HALL et al. 1999; SCHEPERS et 

al. 1991; SCHEPERS et al. 1998) tem suas partículas incorporadas ao 

tecido ósseo neoformado, não se observando tecido conjuntivo entre as 

mesmas. 

 

2.1.5 – Novos materiais 
 

2.1.5.1 – Proteínas da Matriz do Esmalte 
 

As proteínas da matriz do esmalte (PMDE) têm sido 

utilizadas para promover neoformação do cemento acelular inserido à 

dentina subjacente em estudos experimentais (Hammarström 1997; 

Hammarström et al. 1997). O mecanismo de ação não é completamente 

conhecido, mas sugere-se que simule o papel das proteínas do esmalte 

na cementogênese. Assim, a deposição temporária de proteínas da matriz 

do esmalte sobre a superfície radicular seria um passo essencial para 

induzir a neoformação de cemento acelular, que pode eventualmente ser 

seguida pela formação de um novo ligamento periodontal e osso alveolar 

(Hammarström et al. 1997). 
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A matriz derivada de esmalte (MDE) é uma matriz protéica, 

composta principalmente por amelogenina, colhida do órgão do esmalte 

de origem suína, que é submetida a procedimentos de liofilização e 

esterilização (HEIJL et al. 1997). A incorporação destas proteínas a um 

veículo, o alginato propileno glicol (APG), disponibiliza a MDE 

comercialmente como um gel, o que facilita sua aplicação sobre a 

superfície radicular. Este APG faz com que após a aplicação, com o 

aumento da temperatura e do pH, a MDE se precipite sob a forma de 

complexos esféricos insolúveis que permanecem no local da aplicação 

por cerca de duas semanas (GESTRELIUS et al. 1997). 

Emdogain®* é a formulação comercial atualmente 

disponível para o clinico, composta por amelogenina suína, que é 

homóloga à humana, evitando assim reações imunológicas indesejadas 

(ZETTERSTROM et al. 1997). 

 

2.1.5.2 – Peptídeo P-15 
 

O PepGen P-15ΤΜ† consiste da associação do peptídeo P-

15 com matriz de hidroxiapatita de osso mineral bovino (ABM). O 

componente peptídeo (P-15) é um clone sintético da seqüência de 

aminoácidos do colágeno tipo I que está envolvido unicamente na união 

celular, particularmente de fibroblastos e osteoblastos. Este é um 

                                                 
* BIORA AB, Malmö, Suécia 
† Ceramed, Lakewood, CO, EUA. 
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peptídeo linear, altamente conservado, com a seqüência contida nos 

resíduos 766-780 da cadeia a1 do colágeno tipo I, com a matriz do 

colágeno ósseo humano tipo I contendo o reputado sitio de união celular. 

O ABM é um mineral ósseo xenógeno, natural e microporoso. A 

combinação do material para substituição óssea P-15/ABM (usando 

apenas 200ng de P-15 com 1g de ABM), tem mostrado melhora da união 

celular in vitro (SEYEDIN 1989; BHATNAGAR et al. 1997). 
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2.2 – Tratamento de Lesões de Furca Grau II 
 

2.2.1 – Conceitos e Definições 
 

Para facilitar a compreensão do texto, torna-se necessária 

a apresentação de certos conceitos e definições. 

Reparação (repair) – Processo de cura por tecido que não restaura 

completamente a arquitetura e a função do tecido (AMERICAN ACADEMY OF 

PERIODONTOLOGY, 1996). O reparo do defeito periodontal pode ser 

mediado pela formação de epitélio juncional longo, e preenchimento 

ósseo, assim como reabsorção radicular, anquilose e adesão fibrosa. 

Reinserção (reattachment) – Refere-se à reunião (após uma incisão) 

dos tecidos conjuntivo e epitelial com a superfície radicular e óssea em 

áreas não expostas a doença periodontal (por trauma ou injúria), sem 

formação de nova estrutura (ISIDOR et al 1985). 

Nova inserção (new attachment) – União dos tecidos conjuntivo ou 

epitelial com a superfície radicular previamente exposta à doença 

periodontal, desprovida de seu ligamento periodontal original. Esta nova 

inserção pode ser por adesão epitelial e/ou adaptação conjuntiva ou 

inserção, podendo incluir ou não a formação de novo cemento (AMERICAN 

ACADEMY OF PERIODONTOLOGY, 1996). 

Preenchimento ósseo (bone fill) – Restauração clínica de tecido ósseo 

em um defeito periodontal previamente tratado. O preenchimento ósseo 
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não indica a ausência de evidências histológicas de nova inserção 

conjuntiva (AMERICAN ACADEMY OF PERIODONTOLOGY 1992). 

Absorção refere-se à habilidade fisiológica dos tecidos em degradar 

substâncias estranhas, enquanto reabsorção representa a degradação 

de tecidos mineralizados nativos (AMERICAN ACADEMY OF PERIODONTOLOGY 

1992). 

Cicatriz (scar ou cicatrix) – quando o tecido conjuntivo fibroso faz a 

união das partes de uma ferida. 

Cicatrização ou processo de cura (healing) – Processo de reparo ou de 

regeneração de tecido injuriado, perdido ou cirurgicamente tratado. Pode 

se processar por primeira ou segunda intenção. 

Regeneração (regeneration) – Consiste na substituição do tecido lesado 

por células do mesmo tipo. A terapia regenerativa refere-se a 

procedimentos usados no tratamento da doença periodontal para obter 

substituição/reconstituição dos tecidos periodontais perdidos (AMERICAN 

ACADEMY OF PERIODONTOLOGY 1992), através de várias modalidades de 

tratamento e/ou procedimentos, tais como enxertos ósseos, 

biomodificação radicular, e RTG. 

Regeneração periodontal – consiste na reprodução ou reconstituição de 

uma parte perdida ou injuriada para que a forma e a função das estruturas 

perdidas sejam restauradas (AMERICAN ACADEMY OF PERIODONTOLOGY 

1992). Em conseqüência, a regeneração periodontal inclui regeneração 

de cemento, ligamento periodontal e osso alveolar. 

Regeneração Tecidual Guiada – RTG (Guided Tissue Regeneration) – 

Procedimento que visa regenerar estruturas periodontais perdidas 

(cemento, ligamento periodontal e osso alveolar) causadas por doença 

periodontal. A técnica cirúrgica consiste na utilização de uma barreira 

biológica (membrana) que tem o objetivo de excluir o tecido epitelial e 

conjuntivo gengival do osso e da superfície radicular. A criação e a 

manutenção de um espaço entre a membrana e a superfície radicular é 

necessária para que células repopulem a área. 
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As tentativas terapêuticas de obtenção de regeneração 

periodontal são geralmente mediadas por: áreas de completa 

regeneração (osso, cemento e ligamento periodontal neoformados), 

reparo, incluindo nova inserção conjuntiva (adaptação conjuntiva ou 

inserção através da formação de novo cemento) e uma nova inserção 

mediada por uma inserção epitelial. Reparo e regeneração são 

mecanismos envolvidos na resposta a tentativas de regeneração ao redor 

dos dentes naturais (GARRETT 1996). 

 

2.2.2 – Tratamento Periodontal 
 

O principal objetivo do tratamento periodontal é 

proporcionar aos pacientes uma dentição saudável e confortável (ZANDER 

et al. 1976). O termo “doenças periodontais” refere-se a alguma doença 

ou processo de doença que afeta o periodonto (AMERICAN ACADEMY OF 

PERIODONTOLOGY 1992). Periodontite é definida como inflamação que 

envolve osso alveolar de suporte e ligamento periodontal, sendo que sua 

lesão é caracterizada por inflamação, placa subgengival e cálculo, perda 

de osso alveolar e de ligamento periodontal, com conseqüente 

posicionamento apical da bolsa e epitélio juncional (AMERICAN ACADEMY OF 

PERIODONTOLOGY 1992). 

A terapia periodontal está baseada principalmente na 

resolução da lesão inflamatória (CARNEVALE et al. 1998). O tratamento 

envolve raspagem e alisamento radicular (RAR) na terapia conservadora 
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ou então, RAR combinada a tratamento cirúrgico dos tecidos periodontais. 

Com cuidados corretos de manutenção dos resultados obtidos no 

tratamento, a terapia periodontal elimina gengivites e detém a progressão 

da periodontite (LINDHE et al. 1984b; WESTFELT et al. 1985). 

Uma efetiva instrumentação é considerada mais difícil de 

ser obtida quando bolsas periodontais são mais profundas (WAERHAUG 

1978; STAMBAUGH et al. 1981; RABBANI et al. 1981; CAFFESSE et al. 1986) e 

quando as furcas de dentes multiradiculares foram envolvidas 

periodontalmente (WAERHAUG 1980). 

Após tratamento não cirúrgico da periodontite, ainda 

persiste um defeito anatômico, caracterizado pela nova formação de fibras 

gengivais, substancial redução da inflamação, e formação de epitélio 

juncional longo (CATON e ZANDER, 1976; CATON et al. 1980; LISTGARTEN 

1967; LISTGARTEN e ROSENBERG 1979; TAGGE et al. 1975), porém, sem a 

recuperação do osso e ligamento periodontal perdidos pelo avanço da 

doença. 

Até meados dos anos 70, o ganho clínico de inserção e o 

preenchimento ósseo produzido pela terapia periodontal convencional foi 

interpretado como indicativo de verdadeira regeneração. Várias 

substâncias eram colocadas ao redor dos dentes e dentro dos defeitos 

ósseos antes do fechamento do retalho cirúrgico para aumento e 

preenchimento ósseo. Posteriormente, diversos estudos clínicos em 

humanos demonstraram que a terapia periodontal convencional, seguida 
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de manutenção periódica através da terapia periodontal de suporte, é 

efetiva no estabelecimento e manutenção da saúde do periodonto 

(BECKER et al. 1984; KNOWLES et al. 1979; LINDHE e NYMAN 1984; 

RAMFJORD et al. 1987). 

O sucesso da regeneração de defeitos periodontais de 

furca é definido clinicamente como completa eliminação dos componentes 

horizontal e vertical do defeito pelo preenchimento ósseo, detectáveis 

através de sondagem periodontal, exame radiográfico, e procedimentos 

de reentrada. Histologicamente, o sucesso da regeneração periodontal, é 

determinado pela a formação de novo osso, novo cemento e um novo 

ligamento periodontal sobre superfícies radiculares previamente expostas 

(JEPSEN et al. 2002). 

A histologia é o padrão máximo para detectar a presença e 

a medida da extensão da regeneração periodontal. O uso de secções 

histológicas de biópsias humanas ou blocos animais é essencial para a 

avaliação de novos tratamentos e também para a comparação entre 

terapias (REDDY e JEFFCOAT 1999). Embora a maioria dos estudos defina a 

regeneração periodontal usando uma definição histológica, menos de 

10% dos trabalhos utiliza histologia como método de avaliação (REDDY e 

JEFFCOAT 1999). 
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2.2.3 – Lesões de Furca 
 

Os molares são os dentes mais freqüentemente perdidos e 

os que mais perdem inserção se não tratados (PAPAPANOU e WENNSTROM 

1989), sendo que as lesões de furca aumentam o risco para perda 

dentária (HIRSCHFIELD e WASSERMAN 1978; MCFALL JR 1982; WANG et al. 

1994). Assim, os defeitos de furca representam um problema para o 

periodontista, principalmente relacionado à anatomia e à topografia das 

raízes. 

A classificação das lesões de furca é geralmente feita à 

partir da quantidade de destruição periodontal na direção horizontal. De 

acordo com Hamp et al. (1975), as lesões de furca seriam divididas em: 

Grau I – perda horizontal de suporte periodontal menor que 1/3 da largura 

do dente. Em termos numéricos, isso equivaleria a uma perda de suporte 

periodontal < 3mm. 

Grau II – perda horizontal de suporte periodontal maior do que 1/3 da 

largura do dente, mas não atingindo toda a extensão da furca. Isso 

equivaleria a uma perda de suporte maior do que 3mm, mas que não 

atingisse a outra entrada da furca. 

Grau III – perda horizontal de todo o suporte periodontal na extensão da 

furca. 

Cada furca deve ser avaliada no exame clínico inicial, e 

cada lesão deve ser classificada de acordo com os critérios descritos 

acima. Existe ainda uma classificação que inclui a perda óssea vertical 

(TARNOW e FLETCHER 1984). São consideradas 3 sub-classes: Subclasse 
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A – quando a perda óssea vertical é ≤ 3mm; Subclasse B – quando a 

perda óssea vertical está entre 4 a 6 mm; Subclasse C – quando a perda 

óssea vertical é maior do que 7 mm. Esta classificação do defeito ósseo 

vertical não é comumente usada nos estudos científicos relacionados à 

furca. 

O tratamento das lesões de furca é um dos maiores 

desafios no tratamento das doenças periodontais. Várias técnicas foram e 

são propostas para o manejo destas lesões. Esses procedimentos 

poderiam didaticamente ser divididos em três grandes grupos: 

conservadores, ressectivos e regenerativos. 

 

2.2.4 – Tratamento regenerativo das lesões de furca 
 

Melcher (1970) desenvolveu um modelo de estudo onde o 

epitélio gengival era excluído da cicatrização, através de uma barrreira 

física (membrana), facilitando a repopulação seletiva na superfície 

radicular por células do ligamento periodontal e osso alveolar. Outros 

estudos foram realizados a seguir, com variações deste modelo, com o 

objetivo de aprimorar a técnica em modelos animais (NYMAN et al. 1982a; 

AUKHIL et al. 1983) e em humanos (NYMAN et al. 1982b; GOTTLOW et al. 

1986). 

As técnicas regenerativas mais utilizadas envolvem (1) o 

uso de materiais de enxerto, (2) repopulação guiada de células através de 
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membranas de barreira, e (3) procedimentos de retalho posicionados 

coronariamente nos quais a margem do retalho é fixada a uma distância 

considerável do sítio de cicatrização. Todas as três técnicas têm 

demonstrado sucesso clínico, em variados graus, em promover 

regeneração periodontal e/ou preenchimento ósseo em sítios 

periodontalmente comprometidos (GARRETT 1996). 

Quando células originárias do osso alveolar repopulam a 

região pode ocorrer reabsorção e anquilose (MELCHER 1970; LINDHE et al. 

1984a; KARRING et al. 1980; KARRING et al. 1984). Enquanto células do 

ligamento periodontal têm capacidade de formar cemento e fibras do 

ligamento periodontal, formando uma nova inserção (NYMAN et al. 1982a; 

GOTTLOW et al. 1984). Portanto, o tipo celular que repopular primeiro a 

superfície radicular, determinará o tipo de cicatrização (MELCHER 1976). 

Se as células do tecido epitelial não são removidas ou fisicamente 

excluídas da ferida, estas células repopulam preferencialmente a 

superfície radicular, e assim, um epitélio juncional longo é formado entre a 

raiz e o tecido conjuntivo adjacente (KARRING et al. 1985). 

A importância do ligamento periodontal como base para 

procedimentos regenerativos foi mostrado por Löe e Waerhaug 1961. Eles 

conduziram experimentos a longo prazo nos quais, dentes foram 

reimplantados em cães e macacos. Seus estudos mostraram que dentes 

reimplantados com ligamento periodontal vital sempre demonstram nova 

formação do aparelho de inserção. Esta visão é compartilhada por outros 
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estudos (NASJLETI et al. 1975a; NASJLETI et al. 1975b; PROYE e POLSON 

1982a; PROYE e POLSON 1982b). 

Acredita-se que o processo regenerativo envolva o 

recrutamento e/ou migração de células do tecido conjuntivo do ligamento 

periodontal (AUKHIL et al. 1986) e mesmo os espaços vasculares do tecido 

ósseo adjacente, a proliferação e diferenciação destas células, bem como 

a síntese dos compontentes do tecido conjuntivo em regeneração seja ele 

mineralizado (osso alveolar, cemento) ou não-mineralizado (ligamento 

periodontal) (BARTOLD e RABEN 1996). 

Estudos in vitro e em microscopia eletrônica de varredura 

comprovam a eficácia da utilização dos biomodificadores (tetraciclina, 

ácido cítrico e EDTA) sobre a superfície dentinária comprometida 

periodontalmente (POLSON e PROYE 1982; TROMBELLI et al. 1995; BLÖMLOF 

1996; BLÖMLOF et al. 1997), mas evidências histológicas sugerem limitada 

inserção de novo tecido conjuntivo e regeneração (POLSON e PROYE 1983; 

CRIGGER et al. 1978; KLINGE et al. 1981; CAFFESSE et al. 1985; CLAFFEY et 

al. 1987; WIKESJÖ et al. 1988). 

Dispositivos, substâncias bioativas, e manipulações 

técnicas têm sido desenvolvidas para favorecer a repopulação do defeito 

periodontal por células progenitoras e desencorajar a repopulação por 

células que não têm a capacidade de produzir tecidos periodontais de 

suporte. Retalho posicionado coronalmente ou retalhos ancorados 

atrasam a proliferação de epitélio gengival e tecido conjuntivo, permitindo 
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a migração coronal do ligamento periodontal e células ósseas (GANTES et 

al. 1988; GARRETT et al. 1978; MARTIN et al. 1988). 

As habilidades dos fatores de crescimento e proteínas de 

inserção aplicados no defeito para estimular células periodontais 

progenitoras e inibir células indesejáveis têm sido investigadas 

(TERRANOVA et al. 1986; TERRANOVA e WIKESJÖ 1987). Proteínas de 

inserção e fatores de crescimento são aplicados na superfície radicular 

para estabilizar a inserção inicial do coágulo e encorajar células 

progenitoras periodontais a repopular a superfície radicular e coágulo 

adjacente (CAFFESSE et al. 1985; TERRANOVA et al. 1986; TERRANOVA e 

WIKESJÖ 1987). Finalmente, enxertos para aumento ósseo podem agir 

como dispositivos para manutenção de espaço e permitir a migração 

coronal de células periodontais progenitoras. 

Estudos in vitro demonstraram que algumas células 

isoladas do ligamento periodontal de humanos e animais, exibem o 

fenótipo osteoblástico e podem induzir mineralização (SOMERMAN et al. 

1988; NOJIMA et al. 1990; ARCEO et al. 1991; CHO et al. 1992; 

RAMAKRISHNAN et al. 1995). Por isso, estas células podem ter um potencial 

para regenerar tecidos duros tais como osso alveolar e cemento (ISAKA et 

al. 2001). 
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2.2.5 – Enxertos ósseos no tratamento de lesões de furca 
 

A base biológica para o uso de enxertos ósseos ou 

materiais aloplásticos é a suposição de que o material pode, através de 

osteoindução, osteogênese ou osteocondução, estimular a formação de 

osso alveolar e a formação de nova inserção (BRUNSVOLD e MELLONIG 

1993). Assim, enxertos ósseos são utilizados no tratamento de lesões de 

furca, com vistas à formação óssea. 

Os defeitos de furca tratados com enxertos demonstram 

uma cicatrização clínica melhor com maiores ganhos de inserção clínica, 

quando comparada aos sítios controle não enxertados (SANDERS et al. 

1983; PEPELASSI et al. 1991). No entanto, não existe comprovação 

histológica de que haja formação de nova inserção. Mesmo que haja 

preenchimento ósseo no defeito, há uma camada de epitélio juncional 

longo se interpondo entre a raiz e o novo osso. Infelizmente, não existem 

trabalhos longitudinais que nos permitam verificar se esse tipo de 

cicatrização (novo osso + epitélio juncional longo) é mais vantajosa 

quando comparada àquela obtida somente com epitélio juncional longo. 

O efeito dos enxertos ósseos em defeitos de furca em 

macacos, demonstra que maior fechamento da furca ocorre com maior 

freqüência quando tratados com enxertos ósseos, particularmente com o 

uso de osso de ilíaco como área doadora (ELLEGAARD et al. 1973; 

ELLEGAARD et al. 1975), porém, resultou em anquilose e reabsorção 
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radicular com uma certa freqüência. O uso de enxerto autógeno de sítios 

de extração resultou em completo fechamento dos defeitos tratados, com 

a formação de novo cemento com inserção de fibras colágenas 

(ELLEGAARD 1973). Nilvéus et al. (1978) entretanto, não observaram efeito 

favorável após o uso de enxertos ósseos autógenos de sítios de extração 

em defeitos de furca experimentais de cães. 

 

2.2.6 – Regeneração Tecidual Guiada (RTG) 
 

As indicações clínicas para RTG são lesões de furca grau 

II, defeitos ósseos circunferenciais, defeitos ósseos verticais de 2 ou 3 

paredes, defeitos ósseos periapicais e retrações gengivais. 

O tratamento dos envolvimentos de furcas maxilares de 

grau II e maxilares e mandibulares de grau III com RTG é imprevisível, ao 

passo que se pode esperar regeneração no tratamento das furcas 

mandibulares com envolvimento de grau II. O primeiro e o segundo 

molares mandibulares e furcas vestibulares e linguais respondem 

igualmente ao tratamento com RTG (MACHTEI et al. 1994, PONTORIERO et 

al. 1988). Assim sendo, os envolvimentos de furcas mandibulares grau II 

no primeiro e segundo molares, tanto vestibulares como linguais, com 

bolsas inicialmente profundas e uma espessura gengival com mais de 

1mm, podem se beneficiar com um tratamento através de RTG. 

O tratamento deste tipo de comprometimento sempre 

constituiu um desafio, considerando seu prognóstico a longo prazo 
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(HIRSCHFIELD e WASSERMAN 1978) e tais limitações estão fundamentadas 

principalmente na dificuldade de obter-se acesso efetivo para 

descontaminação da região inter-radicular (BOWER 1979, MATIA et al. 

1986), e na dificuldade de preenchimento, pois muitas vezes o defeito tem 

características de uma lesão horizontal. A previsibilidade dos resultados 

melhora se houver osso próximo à junção cemento-esmalte na superfície 

interproximal, o que permite uma maior retenção da membrana e 

manutenção da posição da margem do retalho. 

O retalho deve ser posicionado coronariamente para maior 

cobertura da membrana e/ou material de enxerto utilizados no 

procedimento cirúrgico. Pode ocorrer melhora nos resultados clínicos 

quando defeitos de furca grau II são tratados com procedimentos 

combinados, incluindo membrana e enxertos ósseos (ANDEREGG et al. 

1991; GARRETT e BOGLE 1994; WALLACE et al. 1994; LUEPKE et al. 1997; 

DELEONARDIS et al. 1999; SIMONPIETRI et al. 2000). 

 

2.2.6.1 – Membranas 
 

O nome RTG não reflete o processo cicatricial, pois as 

membranas não guiam os tecidos periodontais durante a cicatrização, 

mas estabilizam o coágulo na região, promovendo uma barreira biológica 

que impede a migração de células epiteliais. De qualquer maneira, o 

nome RTG está bem estabelecido para esse tipo de procedimento 

cirúrgico regenerativo (GARRETT 1996). 
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O primeiro dispositivo clínico na cirurgia periodontal que 

permitiu regeneração do cemento, ligamento periodontal e osso alveolar 

foi um filtro de acetato de celulose produzido em laboratório para tal fim 

(NYMAN et al. 1982a, NYMAN et al. 1982 b). Tal barreira, entretanto, era 

desprovida de diversas características que se julgam necessárias para a 

regeneração tecidual guiada. Desde então, diversas barreiras constituídas 

de uma variedade de materiais têm sido propostas. 

Scantlebury (1993) descreveu cinco requisitos de uma 

membrana ideal: (1) integração tecidual; (2) oclusividade celular; (3) fácil 

manuseio clínico; (4) manutenção de espaço e (5) biocompatibilidade. As 

membranas devem ainda, serem seguras e biocompativeis (não-tóxicas, 

não antigênicas e induzir pouco ou nenhuma resposta inflamatória no 

hospedeiro). 

As membranas se dividem em absorvíveis e não 

absorvíveis. As não absorvíveis teriam a desvantagem da necessidade de 

um segundo procedimento cirúrgico para remoção da membrana, 4 a 6 

semanas após a primeira cirurgia. Como os resultados demonstraram que 

membranas absorvíveis e não absorvíveis apresentam resultados clínicos 

semelhantes, a preferência no uso deveria ser pelas absorvíveis 

(BLUMENTHAL 1993; GARRETT 1996). 

Dentre as membranas não absorvíveis podem ser 

destacadas as de politetrafluoretileno expandido (e-PTFE), as de celulose 

oxidizada e as de alumínio, além de outros materiais. Dentre as 
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absorvíveis podem ser citadas as de colágeno (feitas de colágeno dos 

tipos I e/ou II), as de polímeros (como o ácido polilático – PLA e o ácido 

poliglicólico – PGA ou a associação destes dois polímeros – o copolímero 

PLA/PGA), sulfato de cálcio e matriz dérmica acelular (BLUMENTHAL 1988, 

PITARU et al. 1988; GALGUT 1990a, GALGUT 1990b, TAL e PITARU 1992; 

CAFFESSE et al. 1994; LINDHE et al. 1995; NOVAES JR et al. 1995; POLSON 

et al. 1995; BOGLE et al. 1997, HÜRZELER et al. 1997a; WANG e MACNEIL 

1998). 

Dois critérios são importantes no uso de membranas 

absorvíveis: (1) estabilidade da membrana e (2) tempo de absorção 

(GOTTLOW 1993). A taxa de degradação in vivo das membranas 

absorvíveis é determinada por uma série de fatores, tais como peso 

molecular, composição química, características físicas e de superfície, 

espessura, porosidade e resposta tecidual do hospedeiro (CUTRIGHT et al. 

1974; MILLER et al. 1977; MINABE et al. 1989). A absorção do colágeno in 

vivo, por exemplo, é geralmente mediada por reação enzimática, 

enquanto a degradação dos polímeros sintéticos (ácido polilático, 

copolímeros de ácido polilático/glicólico) é resultado de hidrólise de éster 

(CUTRIGHT et al. 1974; MILLER et al. 1977; BRADY et al. 1973). 

Existe uma ampla variação nos resultados de dente para 

dente, que pode ser atribuído ao tipo de defeito sendo tratado, a duração 

da cicatrização, tipo de membrana, e posição do retalho (CAFFESSE et al. 

1988; NYMAN et al. 1987). Aukhil et al. 1986 sugeriram que a extensão da 
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regeneração do ligamento periodontal pode ser limitada devido a 

colocação da barreira criar duas paredes avasculares (raiz e barreira). 

Então o tecido deve depender de uma fonte apical de angiogênese. Esta 

alegação foi sustentada por um estudo prévio revelando que o 

concomitante desenvolvimento de vascularidade é crucial para a máxima 

migração do ligamento periodontal (AUKHIL et al. 1986). Deste modo, 

incompleta cicatrização é com freqüência notada após tratamento de furca 

grau II em humanos (CAFFESSE et al. 1990; LEKOVIC et al. 1989; PAUL et al. 

1992), mas alguns pesquisadores relataram uma alta porcentagem de 

fechamento da furca (GOTTLOW et al. 1992; PONTORIERO et al. 1988). 

 

2.2.6.2 – Estágios precoces da cicatrização 
 

Há uma evidência crescente de que a estabilização da 

ferida pode ser uma variável crítica nos estágios precoces da cicatrização 

da ferida para obter regeneração periodontal (GANTES et al. 1988; MARTIN 

et al. 1988). Quando um retalho periodontal é posicionado, um coágulo 

sangüíneo é formado entre o retalho e a superfície radicular. A fibrina do 

coágulo dá origem à inserção inicial da superfície radicular, prevenindo 

migração epitelial e formando um arcabouço para desenvolvimento de 

células e mecanismo de inserção de fibras colágenas (POLSON e PROYE 

1982). Esta inserção inicial de fibrina na superfície radicular é facilmente 

perturbada e requer proteção até ser substituída por fibras colágenas. 
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A cicatrização da ferida é comumente dividida em três 

fases: (1) inflamação (precoce ou tardia), (2) formação de tecido de 

granulação, e (3) formação de matriz e remodelamento (WIKESJÖ e SELVIG 

1999). A seqüência destes eventos pode ser muito importante na 

regeneração periodontal. Por exemplo, durante a fase precoce de reparo, 

o coágulo de fibrina é formado. 

Wikesjö et al. (1991b) estudaram os eventos iniciais da 

cicatrização na interface ferida/superfícies dentinárias. Retalho total foi 

realizado e pequenos blocos de dentina foram implantados em 

concavidades ósseas de rebordo alveolar edêntulo em dois cães beagle. 

Os defeitos foram criados de maneira a permitir um estudo inicial e 

precoce dos eventos cicatriciais. Os resultados deste estudo estão 

resumidos no quadro 02. 

 

Quadro 02 – Seqüência de eventos na interface dentina-tecido conjuntivo 

em cicatrização precoce da ferida 

Período de observação  
Evento de cicatrização 10 min 1 hora 6 horas 1 dia 3 dias 7 dias 
Precipitado granular X X X X X X 
Fibrina X X X X X X 
Eritrócitos X X X X X X 
PMN  X X X X X 
Macrófagos     X X 
Fibroblastos     X X 
Colágeno      X 

* Dados adaptados de Wikesjö et al. 1991b 
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Estas observações confirmam achados de Polson e Proye 

(1983) de que um coágulo de fibrina aderente à superfície da raiz é uma 

parte da cicatrização precoce da ferida periodontal. Os resultados destes 

dois estudos sugerem que o período inicial da cicatrização da ferida nos 

sítios periodontais pode ser crítico. O desenvolvimento de coágulo deve 

formar e aderir a superfície da raiz por tempo suficiente para permitir uma 

autêntica maturação da ferida, incluindo formação e desenvolvimento de 

tecido conjuntivo, antes que nova inserção conjuntiva à superfície 

radicular (e regeneração) possa ocorrer. Aparentemente, se estas 

primeiras fases dos eventos são interrompidas, ou a inserção inicial de 

fibrina e/ou tecido conjuntivo imaturo é rompido, então um modelo de 

cicatrização incluindo um epitélio juncional longo é passível de ocorrer 

(POLSON e PROYE 1983). 

Assim, a migração apical do epitélio juncional na ferida 

periodontal pode não ser espontânea, mas pode em vez disso resultar de 

rompimento na interface superfície radicular-coágulo de fibrina, então 

permitindo migração epitelial através da superfície interna da margem 

gengival (POLSON e PROYE 1983; WIKESJÖ et al. 1991b). 

Embora uma representação temporal deixe a impressão 

de um sistema altamente organizado e previsível, pode haver 

sobreposição de etapas e o tempo necessário para completar cada fase 

pode variar consideravelmente dependendo da morfologia da ferida, 
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condição dos tecidos adjacentes e outros fatores, locais ou sistêmicos 

(Wikesjö e Selvig 1999). 

A presença de uma raiz desnuda pode estimular a 

diferenciação de cementoblastos, que irão depositar um tecido duro no 

qual novas fibras colágenas podem ser ancoradas. Este parece ser um 

processo lento. Estudos mostram que cemento não aparece até antes da 

terceira semana após cicatrização periodontal em humanos, e em 

modelos caninos e macacos (HELLDEN 1972; HIATT et al. 1968; RIRIE et al. 

1980), embora depósitos isolados de novo cemento tenham sido 

relatados em 2 semanas de cicatrização (ARAÚJO et al. 1997). 

A importância da formação e estabilidade da ferida para o 

sucesso da regeneração tecidual guiada tem ganhado atenção. Wikesjö 

et al. (1991a), em um estudo animal, encontrou menor formação de nova 

inserção conjuntiva em raízes tratadas com heparina que em controle 

tratados com solução salina, sugerindo que as propriedades 

anticoagulantes da heparina poderiam ser responsáveis por este retardo 

na regeneração. Nilvéus e Egelberg (1980) estudaram o efeito da esponja 

de gelatina absorvivel‡ (uma matriz utilizada para aumentar a formação de 

coágulo sangüíneo) na regeneração periodontal em defeitos de furca. A 

esponja de gelatina absorvível não melhorou os resultados 

comparativamente aos defeitos controle (sem a esponja de gelatina). 

Estes estudos, numa série de avaliações em animais (WIKESJÖ e NILVÉUS 

                                                 
‡ Gelgoam®, Pharmacia Brasil Ltda., São Paulo, SP, Brasil. 
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1990; WIKESJÖ et al., 1991a; HANEY et al. 1993), têm demonstrado que a 

heparina retarda a regeneração periodontal mas que este fenômeno é 

freqüentemente anulado pela colocação de uma membrana e-PTFE. 

Deste modo, a barreira de membrana aumenta a formação de coágulo 

sangüíneo e a estabilidade da ferida durante as fases precoces da 

cicatrização. 
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2.3 – Fatores de Crescimento 
 

Modificadores biológicos são materiais ou proteínas e 

fatores que têm o potencial de alterar o tecido tanto quanto estimular ou 

regular o processo de cicatrização da ferida cirúrgica (MCCAULEY e 

SOMERMAN 1998). Estes modificadores podem ser divididos em dois 

grandes grupos: solúveis (hormônios, citocinas) e insolúveis 

(componentes da matriz extracelular). De acordo com Cohen et al. (1974), 

citocinas são um grupo de polipeptídeos e glicoproteínas multifuncionais 

secretadas por diversos tipos de células que podem agir local ou 

sistemicamente. Os fatores de crescimento são incluídos como um tipo de 

citocinas, de natureza peptídica (KIRITSY et al. 1993), produzidos por 

diversos tipos de células e com capacidade para influenciar a quimiotaxia, 

proliferação e função secretora tanto de maneira autócrina, estimulando a 

mesma célula responsável pela sua síntese, quanto de maneira parácrina, 

afetando outras células nas proximidades da célula responsável pela sua 

síntese, podendo ainda ser secretados na corrente sangüínea, agindo 

como hormônios endócrinos (BLOM et al. 1992). 
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2.3.1 – Fator de crescimento derivado de plaquetas – PDGF 
 

PDGF, um dos primeiros fatores de crescimento a ser 

descrito, foi isolado originariamente de plaquetas, com atividade 

mitogênica no músculo liso (MIYAZONO e TAKAKU 1989). Há 4 isoformas de 

PDGF (-A, -B, -C e –D), embora a maioria dos estudos investigue –A e –B 

(BOYAN et al. 1994). PDGF consiste de duas cadeias de polipeptídios que 

são codificados por dois genes diferentes, PDGF-A e PDGF-B (ROSS et al. 

1986). Conseqüentemente, pode existir como um gene heterodimérico 

(AB) ou um homodimérico (AA, BB). Seus receptores específicos são o 

PDGF -α e -β (HART et al. 1988). Diversos tipos de células produzem 

PDGF, inclusive plaquetas degranuladas, músculo liso, fibroblastos, 

células endoteliais, macrófagos, e queratinócitos. PDGF tem um papel 

significativo na cicatrização da ferida através do estímulo do crescimento 

do tecido conjuntivo através de suas atividades mitogênica e quimiotática 

(MCCAULEY e SOMERMAN 1998). 

 

2.3.2 – Fator de crescimento semelhante à insulina – IGF (I,II) 
 

IGFs são reguladores importantes da proliferação e 

diferenciação de uma variedade de células (SCHMID 1993). IGF-I e IGF-II 

são 65% homógenos na seqüência de aminoácidos e possuem atividades 

biológicas similares. Células ósseas produzem e respondem a IGFs, e o 
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osso é um celeiro para IGFs na sua forma inativa. IGF tem efeitos nas 

células alvo, incluindo um aumento no transporte de glicose e 

aminoácidos nos osteoblastos, um aumento na síntese de eficiência e 

RNA, e uma diminuição na síntese protéica. Estimulam a reprodução 

celular como um fator de progressão e são requisitados, mas não são 

fatores limitantes para síntese de DNA em osteoblastos. Também 

estimulam a diferenciação de células mesenquimais e aumentam a 

produção de matriz, incluindo a síntese de colágeno e proteoglicanos. IGF 

tem receptores distintos e também uma série de proteínas, que regulam a 

sua meia-vida e distribuição (MCCAULEY e SOMERMAN 1998). 

 

2.3.3 – Fator de crescimento transformador – TGF (α, β) 
 

Os fatores de crescimento transformadores (TGFs) foram 

denominados primeiramente por sua habilidade em estimular crescimento 

ancoragem-dependente de fibroblastos em camada única (CENTRELLA et 

al. 1991). TGF-α compartilha sua estrutura com o fator de crescimento 

epitelial (EGF), porque eles possuem o mesmo receptor e evocam uma 

atividade biológica similar de estímulo a proliferação da célula epitelial 

basal. 

TGF-β tem sido objeto de ampla investigação com relação 

aos seus efeitos no osso e outras células de origem mesenquimal. TGF-β 

foi originalmente isolado do PDGF e mais tarde encontrado em grande 
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quantidade, armazenada no osso em forma inativa; tem efeitos 

proliferativo e antiproliferativo, de diferenciação e antidiferenciação, 

dependendo do tipo de célula e maturidade (MCCAULEY et al. 1995); 

possui características imunossupressoras e tem sido investigado por sua 

habilidade em induzir cartilagem e novo osso in vivo (MCCAULEY e 

SOMERMAN 1998); demonstra estimular quimiotaxia e mitogênese de 

osteoblastos precursores, estimula a deposição de matriz colágena para 

cicatrização de tecido conjuntivo, assim como inibe a formação de 

osteoclastos e reabsorção óssea (MOHAN e BAULINK 1991; PIERCE et al. 

1992). 

O papel do TGF-β no reparo do osso foi estudado em 

modelos experimentais envolvendo injeções subperiosteais no fêmur 

(JOYCE et al. 1990) e calvária (NODA e CAMILLIERE 1989), defeitos de 

tamanho crítico (LIND et al. 1993; NIELSEN et al. 1994; CRITCHLOW et al. 

1995) e dispositivos protéticos para formação de osso (SUMMER et al. 

1995). É difícil tirar conclusões destes estudos com relação a eficácia do 

TGF-β em cicatrização de fraturas experimentais, porque diferentes 

isoformas e doses do fator de crescimento foram empregados e diferentes 

modelos animais foram usados. Embora os resultados destes estudos 

confirmem a hipótese de que o TGF-β aumenta a proliferação celular, o 

potencial osteoindutor do TGF-β parece limitado. 
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2.3.3.1 – Proteínas Morfogenéticas Ósseas – BMP 
 

As proteínas morfogeneticas ósseas (BMP) são um grupo 

de glicoproteínas com propriedades osteoindutoras encontradas no tecido 

ósseo (URIST 1965; WOZNEY 1995). As BMPs têm a capacidade de induzir 

nova formação óssea de forma seqüencial: primeiro induz 

neovascularização, e depois migração e diferenciação de células 

mesenquimais em osteoblastos (URIST e STRATES 1971). Dentre elas, a 

que tem recebido maior atenção é a variante sintética da BMP-2, a BMP 

humana recombinante-2 (rhBMP-2). 

A rhBMP-2 é produzida a partir de tecnologia biomolecular. 

Através da identificação de um RNA mensageiro é possível obter a 

seqüência do DNA, utilizando enzima transcriptase reversa. Desta forma 

temos o DNA complementar ou cópia (cDNA) que pode ser utilizado em 

um sistema celular para produção da proteína. Clonar o gen que codifica 

a proteína é somente um dos passos necessários para a produção da 

proteína recombinante a nível médico-odontológico. O próximo passo é a 

incorporação deste gene dentro da célula hospedeira através de um 

plasmídeo (pequenos círculos de DNA encontrados em células 

bacterianas). Portanto, o cDNA é inserido no plasmideo utilizando enzima. 

O plasmídeo recombinante, é então inserido numa célula hospedeira 

(bacteriana – Escherichia coli, de fungo, ou mamária – célula ovariana de 

hamsters chineses), onde é replicado. As células hospedeiras sofrem 
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multiplicações e a proteína humana pode ser sintetizada em larga escala 

para uso clínico. As proteínas são então purificadas e preparadas para 

comercialização. 

São reconhecidas diferentes BMP’s, e apesar de serem 

originalmente classificadas como componentes da superfamília TGF-β, 

suas seqüências de aminoácidos conferem características bastante 

particulares (WOZNEY 1995). Estudos em cães utilizando a BMP-7 em 

concentrações iguais a 7,5mg/g do veículo demonstraram significativa 

regeneração óssea comparativamente a sítios tratados com placebo 

(GIANNOBILE et al. 1998). 

A rhBMP-2 e o P-15 são exemplos de materiais que 

induzem formação de osso (osteoindutores) em diferentes estudos 

(TORIUMI et al. 1991; SIGURDSSON et al. 1995a; BARBOZA et al. 2000; 

YUKNA et al. 1998; KRAUSER et al. 2000). 

 

2.3.4 – Fator de crescimento dos fibroblastos – FGF (Ácido, Básico) 
 

Os fatores de crescimento de fibroblastos (FGFs), foram 

inicialmente detectados em homogenados de tecido cerebral que 

exerciam atividade mitogênica sobre fibroblastos em cultura 

(GOSPODAROWICZ et al., 1987). Com o avanço dos métodos bioquímicos e 

genéticos de purificação e sequenciamento de proteínas, a “família” dos 

fatores de crescimento de fibroblastos (FGFs) tornou-se a maior dentre os 
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fatores de crescimento envolvidos na regeneração e crescimento de 

tecidos moles, incluindo atualmente nove polipeptídeos (TAKAYAMA et al., 

1997) com graus variados de homologia estrutural e que também têm em 

comum o fato de possuírem atividade mitogênica sobre diversos tipos de 

células de origem mesodérmica e neuroectodérmica, além de atividade 

angiogênica e aumentar a formação de osso (BASILICO e MOSCATELLI, 

1992). 

Os dois maiores membros dos fatores de crescimento dos 

fibroblastos (FGFs) são FGF ácido (aFGF ou FGF-1) e FGF básico (bFGF 

ou FGF-2) (CANALIS et al., 1988a). bFGF é considerado mais potente que 

aFGF e pode agir via estimulação de outros fatores de crescimento 

porque pode ser encontrado estimulando TGF-β (MCCAULEY e SOMERMAN 

1998). 

Esta substância foi denominada bFGF devido ao fato de 

estimular a proliferação de fibroblastos em cultura e apresentar um ponto 

isoelétrico básico, migrando em direção ao ânodo ou pólo negativo 

quando submetida a técnicas de focalização isoelétrica para separação 

de proteínas. Posteriormente, ficou demonstrado que o b-FGF é, 

provavelmente, o fator de crescimento mais amplamente distribuído nos 

diferentes tecidos do organismo e também aquele que apresenta o maior 

espectro de atividades biológicas (GOSPODAROWICZ et al. 1987). 

Como entre as principais atividades do b-FGF está a 

angiogênese, resultado dos estímulos proliferativo e quimiotático sobre as 



 
Revisão da Literatura 

54

células endoteliais (MONTESANO et al., 1986), e como esta é considerada 

um passo crucial do processo reparativo, o b-FGF pode favorecer 

substancialmente a regeneração tecidual, processo que envolve também 

a proliferação, migração, diferenciação, maturação e síntese de matriz 

extracelular, atividades também influenciadas por este fator de 

crescimento. 

 

2.3.5 – Metabolismo ósseo 
 

O osso apresenta um grande potencial de reparo e 

regeneração (ZHANG et al., 1991). Ao longo de toda a vida adulta, com o 

objetivo de manter sua integridade estrutural e metabólica, ele é 

remodelado à partir de eventos celulares que envolvem reabsorção 

conjugada a posterior aposição de novo osso (MEGHJI, 1992). Este 

processo é de extrema importância já que o osso, está constantemente 

sob condições de estresse e fadiga (MARCUS, 1987). Em um osso adulto 

normal o processo de reabsorção osteoclástica tem início em locais de 

microtraumas com duração entre 7 e 10 dias, enquanto o processo de 

neoformação óssea se estende ao longo de vários meses (DZIAK, 1993). 

Basicamente três tipos celulares são encontrados no osso. 

Osteoblastos são células responsáveis por sintetizar os componentes da 

matriz óssea e dirigir os eventos que culminam com a mineralização. 

Quando o osteoblasto se encontra aprisionado na matriz óssea 

mineralizada passa a se chamar osteócito. Essas células se comunicam 
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umas com as outras através de projeções citoplasmáticas. Osteócitos são 

responsáveis pela manutenção e mineralização da matriz, e parecem ser 

o tipo celular que mais rápido responde aos hormônios calcitrópicos, 

auxiliando no influxo e efluxo de íons cálcio e potássio. Células da 

linhagem osteoblástica também estão envolvidas na produção de 

citocinas e fatores de crescimento que por sua vez, influenciam os 

padrões de reabsorção e neoformação óssea. Osteoblastos e osteócitos, 

além disso, produzem proteases envolvidas na degradação e 

remodelamento da matriz óssea extracelular. Osteoclastos são células 

gigantes, multinucleadas, responsáveis pela reabsorção dos 

componentes orgânicos e minerais do osso (MARKS e POPOFF, 1988; 

SCHWARTZ et al., 1997). 

São dois os mecanismos responsáveis pela regulação da 

dinâmica de remodelamento ósseo: sistêmico, através de hormônios 

reguladores de cálcio e fosfato, e local. Calcitonina e vitamina D são 

efetores sistêmicos da formação óssea, enquanto o hormônio da 

paratireóide promove sua reabsorção (WOSNEY et al., 1990). Já os 

mecanismos locais envolvem a ação de fatores de crescimento, capazes 

de agir tanto de maneira autócrina como parácrina, estimulando a 

formação óssea através de um aumento na proliferação de osteoblastos e 

na síntese de matriz óssea extracelular (MOHAN e BAYLINK, 1991; YEH et 

al., 1993). 
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A matriz óssea mineralizada representa cerca de 90% do 

peso total de ossos compactos. Os fatores de crescimento seqüestrados 

nessa matriz desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e 

crescimento do tecido ósseo, além de participarem das diversas etapas 

da dinâmica de remodelamento (HAUSCHKA et al., 1986). Alguns dos 

fatores de crescimento estocados na matriz óssea são o TGF β (HOWELL 

et al. 1996), o FGF (CANALIS et al., 1988a), o IGF (HOCK et al. 1988), as 

BMPs (RIPAMONTI e REDDI 1994) e o PDGF (PARK et al. 1995). Vale 

ressaltar que células ósseas são capazes de sintetizar e responder a 

esses fatores em diversas circunstâncias (WOZNEY et al., 1990). A 

produção da maioria desses fatores é regulada por hormônios, que 

também influenciam o padrão de produção de citocinas. Hormônios e 

citocinas podem, inclusive, agir sinergicamente sobre as células ósseas 

(TSUKAMOTO et al. 1991). 

 

2.3.6 – Bases biológicas do reparo 
 

O reparo da ferida começa tão logo o dano tecidual ocorre. 

A liberação de fatores de crescimento polipeptídios de células em 

cicatrização e células inflamatórias é uma parte crítica do processo de 

reparo. Muitos dos fatores de crescimento polipeptídicos parecem estar 

envolvidos no reparo tecidual (SPORN e ROBERTS 1986; SPORN e ROBERTS 

1988). 
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O veículo utilizado para aplicação dos fatores de 

crescimento é uma variável importante nos resultados de diversos 

estudos. Vários autores utilizaram gel de metilcelulose a 4% (LYNCH et al. 

1991b; BECKER et al. 1992; GIANNOBILE et al. 1996), outros empregaram 

os fatores de crescimento diluídos e aplicados topicamente sobre as 

superfícies radiculares previamente condicionadas com ácido cítrico 

(PARK et al. 1995) ou cloridrato de tetraciclina (TERRANOVA et al. 1986; 

TERRANOVA e WIKESJÖ 1987), polisulfonas (MAILHOT et al. 1996), outros 

polímeros derivados do ácido polilático (SIGURDSSON et al. 1995b; 

KINOSHITA et al. 1997), esponjas hemostáticas de colágeno (BOWERS et al. 

1991; BOYNE et al. 1997), gel de fibronectina (MIKI et al. 1994, MIKI et al. 

1996) e combinação de carbonato de cálcio e gel de colágeno (WIKESJÖ et 

al. 1998). 

O veículo ideal deveria ser absorvido numa velocidade 

adequada, permitindo a manutenção / liberação do fator de crescimento 

por um período adequado, bem como a manutenção de um espaço sob a 

membrana, quando utilizado em associação com a técnica da RTG, e 

também não deveria interferir quimicamente com a substância testada. A 

permanência do veículo por um período relativamente longo pode 

prejudicar a reparação, principalmente quando sua remoção envolve a 

participação de células do sistema monocítico-fagocitário, com a 

conseqüente liberação de enzimas proteolíticas e produtos de 

degradação do próprio veículo, e o possível desenvolvimento de reações 
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imunológicas, prejudiciais ao processo regenerativo (PARK et al. 1995). O 

fato de apenas cerca de 4% da quantidade de fatores de crescimento 

utilizada permanecer na área de aplicação após 96 horas, sendo, 

portanto, rapidamente eliminado da área (BECKER et al. 1992), ressalta a 

importância do veículo utilizado também ser rapidamente absorvido. 

A importância da rápida absorção do veículo foi apontada 

também por Tal et al. (1996), que utilizaram gel de colágeno e membrana 

de ePTFE no tratamento de defeitos cirúrgicos do tipo fenestração em 

cães, baseando-se na capacidade de manutenção de espaço deste 

material associado à possibilidade de liberação de produtos quimiotáticos 

para fibroblastos, células do ligamento periodontal e osso alveolar quando 

da sua biodegradação. Porém, os resultados demonstraram que a 

regeneração óssea e neoformação do cemento foram praticamente 

inibidas pelo gel de colágeno, em comparação ao grupo controle em que 

o espaço sob a membrana foi mantido apenas pelo coágulo sangüíneo. 

Os autores especularam que a degradação do gel de colágeno 

previamente ao início do processo regenerativo seria demasiadamente 

lenta, devido ao fato do colágeno somente ser degradado pela 

colagenase, enquanto a fibrina do coágulo é degradada por qualquer 

protease não-específica, e esta degradação mais rápida facilitaria o 

repovoamento da área do defeito por células participantes do processo de 

regeneração. 
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Fatores de crescimento que estão associados com osso 

incluem a superfamília do TGF-β, o bFGF, o PDGF, o IGF-I e o IGF-II 

(Quadro 03). A mais versátil destas citocinas, a família do TGFβ, é 

relacionada a muitos genes diferentes, dentre os quais as proteínas 

osteoindutoras (BMPs – proteínas morfogenéticas ósseas, incluindo BMP-

3 [osteogenina]) (URIST, 1965; WOZNEY et al., 1988; KATZ e REDDI, 1988; 

SAMPATH et al., 1990; REDDI e CUNNINGHAM, 1990). 

 

Quadro 03 – Fatores de Crescimento associados com a regeneração 

óssea. 

Fator de 
Crescimento 

Fonte Função 

TGF-β Plaquetas, matriz 
extracelular óssea 

Estimula a proliferação de células 
mesenquimais indiferenciadas 

BMP Células 
osteoprogenitoras, 
osteoblastos, 
matriz extracelular 
óssea 

Promove diferenciação de células 
mesenquimais em condrócitos e 
osteoblastos, promove diferenciação de 
osteoprogenitores em osteoblastos, 
influencia a formação do padrão 
esquelético 

FGF Macrófagos, 
células 
mesenquimais, 
condrócitos e 
osteoblastos 

Mitogênico para células mesenquimais, 
condrócitos e osteoblastos 

IGF Matriz óssea, 
osteoblastos, 
condrócitos 

Promove proliferação e diferenciação de
células osteoprogenitoras 

PDGF Plaquetas, 
osteoblastos 

Mitogênico para células mesenquimais e 
osteoblastos; quimiotaxia de 
macrófagos 
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Diferentes fatores de crescimento são conhecidos e 

inúmeros estudos têm procurado estabelecer seu potencial isoladamente 

ou em combinação. O efeito supressor da migração epitelial exercida pelo 

TGF-b1, associado ao fato de que o uso combinado de TGF-b1 e PDGF 

em cultura de células demonstrou proliferação significativa de células do 

ligamento periodontal, constituem evidências do potencial destes produtos 

celulares (DENNISON et al. 1994). Além disso, a combinação de PDGF e 

IGF-I utilizados sob forma de gel junto a lesões periodontais em cães 

promoveu formação óssea, cementogenese e inserção de ligamento 

periodontal significativamente superiores a áreas tratadas com placebo 

(LYNCH 1991b). 

Terranova et al. (1987) relataram que a fibronectina e o 

fator de crescimento de células endoteliais podem contribuir para 

regeneração dos tecidos periodontais pela indução de inserção, migração, 

e proliferação das células do ligamento periodontal. Subseqüentemente, 

Terranova et al. (1989) relataram que o bFGF pode estimular ligamento 

periodontal e migração de células endoteliais humanas tanto quanto 

proliferação de células endoteliais humanas. Além disso, estes autores 

mostraram que receptores para o fator de crescimento de fibroblastos 

básico são aumentados pela exposição de colágeno do tipo I na dentina. 

Lynch et al. 1987 mostraram que fator de crescimento 

derivado de plaquetas (PDGF) e fator de crescimento similar à insulina 

(IGF) interagem sinergicamente para acelerar a cicatrização de feridas de 
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espessura parcial na pele de porco. A aplicação tópica da combinação 

PDGF-IGF-I estimulou o aumento de DNA, colágeno, síntese de proteínas 

não colágenas, que resultaram numa duplicação do volume de tecido 

conjuntivo na ferida durante a primeira semana de cicatrização. Este 

relato foi seguido por outro estudo (LYNCH et al. 1989), demonstrando que 

uma combinação de PDGF e IGF-I aumenta a regeneração periodontal, 

pois a combinação de fatores de crescimento foi aplicada em dentes 

afetados pela doença periodontal em cães beagle. Um micrograma de 

PDGF e IGF-I num gel aquoso foi aplicado na superfície do dente teste 

após debridamento em retalho cirúrgico. Sítios controle receberam 

apenas o gel. Duas semanas após o tratamento, análise histológica dos 

espécimes controle revelou uma inserção do tipo epitélio juncional longo e 

nenhuma formação de novo osso e cemento. Em contraste, sítios tratados 

por fatores de crescimento, exibiram quantidades significantes de 

formação de novo osso e cemento. Os autores concluíram que PDGF e 

IGF-I têm se mostrado potentes agentes mitógenos e quimiotáticos para 

osteoblastos e fibroblastos in vivo, podendo estimular a migração destas 

células na área, assim como promover sua proliferação. Além disso, estes 

fatores de crescimento parecem ser capazes de estimular processos 

metabólicos de recrutamento de células, levando a formação de novo 

colágeno e osso. 

Apesar dos estudos laboratoriais prévios evidenciando os 

efeitos proliferativo e quimiotático do b-FGF sobre as células do ligamento 
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periodontal, somente em 1998, Takayama et al. demonstraram, in vitro, a 

existência de receptores para b-FGF em células do ligamento periodontal. 

Além da presença, este trabalho relata que a densidade destes 

receptores celulares para b-FGF era maior durante a fase de proliferação 

celular, reduzindo-se após a cultura atingir confluência, quando as 

células, no processo de reparação / regeneração in vivo, supostamente 

passariam a se diferenciar. 

Lynch et al. (1989) foram os primeiros a demonstrar 

regeneração periodontal em cães beagle usando uma combinação de 

PDGF-BB e IGF-I. Outros estudos animais também usaram fatores de 

crescimento para regeneração periodontal. Bowers et al. (1991) usaram 

BMP-3 combinada com DFDBA para cirurgia periodontal regenerativa em 

humanos e encontraram regeneração periodontal significante comparada 

a outros grupos. Howell et al. (1997) demonstraram que em humanos, a 

aplicação local de 150µg de rhPDGF-BB e 150µg de rhIGF-I para lesões 

ósseas periodontais é segura e produz regeneração periodontal 

significante. 

O bFGF é mitogênico e quimiotático para células 

endoteliais, fibroblastos (FOLKMAN e KLAGSBRUN 1987) e células derivadas 

do periodonto (TERRANOVA et al. 1989). Modelos pré-clínicos periodontais 

revelam um potencial benefício do bFGF para o fechamento de defeitos 

de furca grau III ou para regeneração de defeitos infra-ósseos (TAKAYAMA 

et al. 2001; ROSSA Jr et al. 2000; MURAKAMI et al. 1999). 
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O bFGF aumenta a proliferação de células do ligamento 

periodontal (TAKAYAMA et al. 1997), reduz o tempo de cicatrização e 

promove a formação de novo cemento em defeitos periodontais 

(TAKAYAMA et al. 2001; MURAKAMI et al. 1999). Enfim, o bFGF também 

está envolvido na cicatrização dos tecidos periodontais, especialmente 

cemento e ligamento periodontal, à partir de um modelo experimental em 

superfícies radiculares de cães (SATO et al. 2004). Assim, o alto nível de 

cementogênese induzida pelo bFGF pode ser devido ao aumento da 

diferenciação de células do ligamento periodontal em cementoblastos 

(SATO et al. 2004). 
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2.4 – Plasma Rico em Plaquetas 
 

 

2.4.1 – Plaquetas 
 

As plaquetas (trombócitos) são fragmentos discóides 

anucleados com um diâmetro de 2-4µm. Elas são formadas na medula 

óssea como fragmentos do citoplasma de megacariócitos e têm um 

período de vida de 7-10 dias no sangue (HARKER e FINCH 1969). Seu 

número fisiológico varia entre 150.000 a 300.000 por mm³ de sangue. 

Elas contêm vários tipos de grânulos que, após a liberação, têm um 

grande número de efeitos sobre a hemostasia e sobre o início do 

processo de cicatrização da ferida (ANDREASSEN e ANDREASSEN 2001). 

As plaquetas são as primeiras células trazidas para o local 

do defeito. Além do papel da hemostasia, elas exercem um efeito sobre a 

iniciação da resposta vascular, a atração e ativação de neutrófilos, 

macrófagos, fibroblastos e células endoteliais. Quando o processo de 

cicatrização progride, as últimas tarefas são gradualmente assumidas 

pelos macrófagos (ANDREASSEN e ANDREASSEN 2001). 



 
Revisão da Literatura 

65

O armazenamento ideal para as plaquetas deve ser em 

temperatura ambiente (20-22o C) em um período de até 4 horas pós-

coleta (PIGNATELLI et al. 1996). O melhor conservante para plaquetas é o 

Citrato de Sódio (THOMPSON et al. 1983) e o pior anticoagulante para a 

sua conservação é o EDTA (WEHMEIER e SCHNEIDER 1989), pois este 

prejudica a estrutura e função das plaquetas (GOLANSKI et al. 1996). A 

heparina, por sua vez, também não é apropriada para conservação 

plaquetária, já que, assim como o EDTA, promove a ativação espontânea 

das mesmas, liberando grânulos α e densos, alterando a composição do 

plasma (GOLANSKI et al. 1996). 

 

2.4.1.1 – Papel das plaquetas no processo de cicatrização 
 

Plaquetas são células sanguíneas ricas em fatores de 

crescimento que podem contribuir na aceleração do processo de 

regeneração tecidual. O efeito osteogênico terapêutico da administração 

local de plaquetas provavelmente depende da quantidade de fatores de 

crescimento liberados por estes elementos sanguíneos (DUGRILLON et al 

2002). 

Fatores de crescimento polipeptídicos derivados de 

plaquetas tanto quanto outras substâncias bioativas são liberadas através 

da ativação das plaquetas sanguíneas (Quadro 04). Entre eles, o PDGF, 

o TGF-β, o IGF e o EGF são proteínas mitógenas capazes de induzir 
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efeitos parácrinos secundários nas células estimuladas (HUDSON-

GOODMAN et al. 1990). A concentração destes fatores pode variar (Quadro 

05), estando relacionada ao número de plaquetas por mililitro cúbico do 

produto final e a parâmetros como velocidade de centrifugação usada e 

qualidade e tipo de processamento (SOFFER et al. 2003). 

 

Quadro 04 – Fatores de crescimento presentes na cicatrização da ferida 

(ANDREASSEN e ANDREASSEN, 2001) 

 Células de origem Células de Resposta 
PDGF Plaquetas 

Macrófagos 
Células musculares lisas 
Células endoteliais 

Células epiteliais 
Fibroblastos 
Células musculares lisas 
Condrócitos 
Células gigantes 

TGFα e β Plaquetas 
Macrófagos 
Linfócitos 
Fibroblastos 
Condrócitos 
Osteoblastos 
Células tumorais 

Células epiteliais 
Células endoteliais 
Fibroblastos 
(maioria das outras céls.) 

EGF Plaquetas 
Macrófagos 
Células de glândulas duodenais 
Células do fígado 

Células epiteliais 
Células endoteliais 
Fibroblastos 
Células odontogênicas 

aFGF e bFGF Queratinócitos 
Macrófagos 
Fibroblastos 
Condrócitos 
Osteoblastos 

Células epiteliais 
Células endoteliais 
Fibroblastos 
Células musculares lisas 
Células nervosas periféricas 
Condrócitos 

IGF-I e IGF-II Células endoteliais 
Macrófagos 
Fibroblastos 
Células musculares lisas 

Células epiteliais 
Fibroblastos 
Células mesenquimais 

TNF-α e TNF-β Macrófagos 
Mastócitos 
Linfócitos 

Fibroblastos 
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Quadro 05 – Concentração de plaquetas e fatores de crescimento em 

sangue total e concentrados de plaquetas 

 
Estudos 

no de plaquetas 
(109/ml) 

TGF β 
(ng/ml) 

PDGF 
(ng/ml) 

Sangue total    
   Humanos    
      Marx et al. 1998 0.232   
      Lowery et al. 1999 0.234 52 30 
      Landersberg et al. 2000 0.268   
   Coelhos    
      Kim et al. 2001  0.518   
Concentrado de plaquetas    
   Humanos    
      Marx et al. 1998 0.785   
      Lowery et al. 1999 1.33 198 164 
      Landersberg et al. 2000 0.6 43 40 
      Bowen-Pope et al. 1984   60 
      Marx et al. 1998   60 
      Whitman et al. 1997 1   
      Castelnovo et al. 2000 1 116 106 
   Coelho    
      Kim et al. 2001 1.49   

* adaptado de Soffer et al. 2003 
 

Vários estudos apresentam as diferentes técnicas para a 

obtenção do PRP. Essas técnicas demonstram modificações quanto ao 

número de centrifugação (uma ou duas), volume de sangue coletado, tipo 

de coleta sangüínea (aférese, bolsa ou tubo) e ativação do PRP (Cloreto 

de Cálcio associado ou não à Trombina Bovina) (Quadros 06 e 07). 

Algumas técnicas de isolamento do PRP podem contribuir 

para a degranulação precoce e prematura das plaquetas, inviabilizando 

todo o processo (FREYMILLER e AGHALLO 2004). As plaquetas são 

sensíveis quanto às condições de armazenamento e manuseio (EBY 

2002); o processo de cicatrização da mesma é crítico em relação à 

liberação dos fatores de crescimento presentes em seus grânulos α. De 
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acordo com Ledent et al. 1995, o preparo do concentrado e plaquetas 

(PC), que vem a ser o resultado da segunda centrifugação do PRP na 

qual as plaquetas estão mais concentradas, porém menos viáveis, indica 

uma menor liberação dos fatores de crescimento presentes nos grânulos 

α, principalmente em relação ao PDGF. Ainda em relação à 

centrifugação, Slichter e Harker 1976a relataram que uma segunda 

centrifugação, procedimento necessário para a obtenção do PC, 

influencia de maneira negativa a viabilidade das plaquetas. 

Pouco se sabe em relação à concentração de plaquetas 

ideal para promover e aumentar a regeneração óssea, bem como qual a 

concentração ideal dos fatores de crescimento, para que eles sejam 

eficazes (KASSOLIS et al. 2000; LIND 1998; MARX et al. 1998). 

O gel de plasma rico em plaquetas (PRP) não está 

classificado tradicionalmente entre os fatores de crescimento presentes 

na formação de novo tecido ósseo, porém promove liberação de PDGF, 

TGF-β e IGF-I. Seu mecanismo de ação seria principalmente na liberação 

destes fatores de crescimento à partir de um coágulo de fibrina rico nestes 

componentes (WHITMAN et al. 1997; MARX et al. 1998). 

 

2.4.2 – Plasma Rico em Plaquetas 
 

Grande parte do interesse no uso de concentrados de 

plaquetas (CP) e de PRP na cirurgia reconstrutiva provém do estudo de 
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Marx et al. 1998, onde há relato de significativa regeneração óssea, 

aumento no grau de maturação, e aumento na densidade óssea de 

mandíbulas humanas enxertadas quando do uso de gel de PRP autógeno 

combinado a osso autógeno, comparado a osso autógeno sozinho (MARX 

et al. 1998). Desde então, CP e PRP têm sido usados com sucesso numa 

variedade de aplicações clínicas, incluindo elevação do assoalho do seio 

maxilar, regeneração periodontal, neurocirurgia, e cirurgias plásticas e 

ortopédicas (ANITUA 1999; MARX et al. 1998; KASSOLIS et al. 2000; DE 

OBARRIO et al. 2000; GRIFFIOEN e MOLEMA 2000). 

Há uma grande variabilidade de resultados, pois existe a 

utilização de bolsas de sangue (capacidade de 450ml) e também de tubos 

de coleta (capacidade de 5ml) para obtenção do PRP. Isto leva a uma 

certa confusão quanto ao protocolo ideal de obtenção do concentrado de 

plaquetas, já que estas formas de coleta diferem no seu processamento, 

produzindo também uma rentabilidade de difícil comparação. Para facilitar 

a compreensão quanto a metolodogia empregada, alguns estudos sobre o 

PRP e o CP foram relacionados nos Quadros 6 e 7. 
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Quadro 06 – Estudos que avaliaram o PRP usando tubos para a coleta 

sangüínea: 

Estudo n 
(pacientes) 

Quantidade 
coletada 

Metodologia 

Thompson et al. 1983 09 100ml Diferentes anticoagulantes, 
contagem de plaquetas 

Healy, Egan 1984 12 tubo 20ml Compara 50g, 100g e 150g por 
10min 

Solberg Jr et al. 1985   1500g/15min 
Wehmeier, Schneider 1989   150g/10min 

Influência do anticoagulante 
Camire et al. 1998 02 4 seringas de 

30ml 
190g/15min + 1100g/15min 

Anitua 1999  10-20ml 160g/6min 
Relato caso clínico 

Landesberg et al. 2000 03  100 ou 200g/2-20min + 
   . 100g/2-10min 
   . 200g/2-10min 
   . 250g/2-10min 
   . 400g/2-10min 
Quantificação de TGFβ e 
PDGF no PRP 

Sonnleitner et al. 2000  5ml 160g/20min + 400g/15min 
Relato de técnica 

Anitua 2001  5-40ml 270g/7min 
2 casos clínicos 

Eby 2002 (descrição de 
técnica) 

32  6 tubos de 
10ml 

Procura por uma técnica ideal. 
Diferentes métodos de coleta. 
Contagem de plaquetas 

Gonshor 2002 (descrição 
de técnica) 

 10ml + ACD-A 160g/10min 
400g/10min 

Lekovic et al. 2002  2 tubos 5600rpm/6min 
Robiony et al. 2002 05 55-60ml 180g/15min + 560g/15min 
Okuda et al. 2003 20  2400rpm/10min + 

3600rpm/15min 
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Quadro 07 – Estudos que avaliaram o PRP usando bolsa de sangue para 

coleta: 

Estudo n 
(pacientes)

Quantidade 
coletada 

Metodologia 

Slichter, Harker 1976a 
Slichter, Harker 1976b 

 450 ml 500g/12min + 1500g/15min  
4770g/3min + 5000g/5min 
Contagem e viabilidade das plaquetas 

Dwyer, Meyers 1986 
(agregação plaquetária) 

 15ml 125g/8min + 745g/20min 
Contagem de plaquetas, diferentes 
anticoagulantes, cálculo da agregação 
plaquetária 

Sloand, Klein 1990 12  258g/15min 
Ledent et al. 1995 70 450ml 1500g/90seg + 2500g/7min 

cultura de céls. 
Slater et al. 1995  450ml 700g/10min + 300g/20min 

cultura de osteoblastos 
Whitman et al. 1997  450ml 5600rpm + 2400rpm 
Maloney et al. 1998 10  750g/10min 
Marx et al. 1998  400-450ml 5600rpm + 2400rpm 

Presença de fatores de crescimento 
Lozano et al. 1999   1900g/3min + 500g/5min 

Teste de estrutura e função das 
plaquetas 

de Obarrio et al. 2000 05  5600rpm + 2400rpm 
Caso clínico 

Kassolis et al. 2000 
(aférese) 

15  1000-2500ml 
Contagem de plaquetas / Caso clínico 

Rosenberg, Torosian 
2000 

 450ml 5600rpm + 2400rpm = total de 30-45min até 
coagulação / caso clínico 

Lozada et al. 2001   Compara os sistemas DCA & e 
SmartPrePTM # 

Petrungaro 2001   Sistema SmartPrePTM 

Weibrich et al. 2001 158  2400rpm/10min + 3600rpm/15min 
Análise das plaquetas por sexo, idade e 
coleta 

Froum et al. 2002a 03  350-450ml / Caso clínico (seio maxilar) 
Weibrich et al. 2002 46 60ml (kit 

Curasan) 
10.000rpm/10min 
Elisa p/ quantificar fatores de 
crescimento 

* Método de obtenção de PRP de acordo com Seghatchian e Brogovic (1992). 
Procedimento de acordo com a Associação Americana de bancos de sangue, 1970 = 
centrifugação inicial (4470g/3min), seguido por centrifugação do PRP a 5000g /5min. 
# Sistema SmartPrePTM  (processamento automático em ciclos) = 45-55ml de sangue + 
5ml de citrato. Centrifugação a 3650rpm + 60rpm + 3000rpm (total de 12 min.). 
& Sistema DCA (DIDECO) = coleta em bolsa de sangue (450ml + 63ml de citrato) 
5600rpm + 2400rpm 
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Apesar do alto grau de expectativa sobre estes fatores de 

crescimento autógenos em diversos campos de atuação, diferentes 

resultados clínicos têm sido relatados com o uso de tais fatores. A 

principal razão para algumas falhas clínicas está relacionada ao processo 

de cicatrização da ferida que é sujeito a uma cascata de eventos bastante 

complexa envolvendo numerosos mediadores, que necessitam de tempo 

específico e concentração apropriada para exercerem sua função 

(LACOSTE et al. 2003). Devido ao processo osteogênico não ocorrer antes 

da segunda semana após o trauma, alguns fatores de crescimento 

administrados durante a cirurgia são degradados antes mesmo que estes 

sejam necessários (AMLER 1969; KOVEKER 2000). 
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3. PROPOSIÇÃO 
 

Este estudo tem por objetivos: 

 

1. avaliar histológica e histomorfometricamente, em cães, os 

efeitos do PRP associado a enxertos e substitutos ósseos para 

regeneração de defeitos ósseos padronizados, criados em rádio de 

cães; 

2. avaliar histológica e histomorfometricamente, em cães, os 

efeitos do PRP associado à membrana absorvível (RTG) e ao enxerto 

ósseo autógeno no tratamento de defeitos de furca grau II, criados 

cirurgicamente e cronificados. 
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4. METODOLOGIA I 
 

 

4.1 – Animais e cuidados 
 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados 

seis cães, machos, de raça indefinida, com boas condições de saúde 

geral, pesando, em média, 17 kg, que receberam cuidados iguais, 

incluindo dieta à base de ração animal, higiene corporal e tratamento 

profilático de vacinações (anti-rábica, cinomose, parvovirose). Na seleção 

dos animais, foram observadas as condições hematológicas do animal e a 

contagem de plaquetas através de hemograma completo realizado em 

Laboratório de Análises Clínicas particular, na cidade de Araraquara 

(Anexos), após coleta de 5ml de sangue endovenoso. 

Os animais foram mantidos em canil, separados por baias 

individuais, no Biotério do Campus de Araraquara, da UNESP. Esse 

trabalho foi aprovado previamente pelo Comitê de Ética na 

Experimentação Animal (CEEA) da Faculdade de Odontologia de 

Araraquara – UNESP (Anexos). 
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Previamente aos procedimentos cirúrgicos, os animais, em 

jejum de 12 horas, foram pesados, sedados com um pré-anestésico* 

(0,2ml/kg IM de maleato de levomepromazina 25mg) e anestesiados com 

a 0,1ml/kg IM da associação† de cloridrato de tiletamina a cloridrato de 

zolazepam. Posteriormente, receberam o anestésico tartarato de 

butorfanol‡ a 1%, na proporção 0,1mg/10Kg IV, em dose única. Os 

animais foram mantidos com soro fisiológico endovenoso, durante todo o 

ato cirúrgico, possibilitando a manutenção anestésica, a hidratação e a 

medicação endovenosa quando necessárias. 

Imediatamente após os atos cirúrgicos, os animais foram 

medicados com 10 ml IV de protetor hepático§; Durante o período de sete 

dias, a começar no dia da cirurgia, os animais foram medicados com o 

antiinflamatório não esteróide, analgésico e antipirético vedaprofen**, na 

dose de 1ml/10kg de peso corporal, administrado a cada 24 horas, 

diretamente na boca do cão. No período de 15 dias pós-cirúrgicos, os 

cães receberam aplicação tópica de solução de digluconato de 

clorexidina†† a 0,12% sobre o retalho cirúrgico em cicatrização, para evitar 

a contaminação dos tecidos em cicatrização. 

 

                                                 
* Neozine®, AventisPharma Ltda., Santo Amaro, SP – Brasil. 
† Zoletil® 50, Virbac do Brasil Industria e Comércio LTDA., São Paulo, SP, Brasil. 
‡ Torbugesic, Fort Dodge Animal Health Inc., Fort Dodge, Iowa, USA. 
§ Frutoplex LN, Marjan Indústria e Comércio Ltda., São Paulo, SP, Brasil. 
** Quadrisol® 5, Akzo Nobel – Divisão Intervet, Curitiba, PR, Brasil. 
†† Manipulação na Farmácia Santa Paula, Araraquara, SP, Brasil. 
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4.2 – Preparo do PRP 
 

O preparo do gel de PRP foi feito de acordo com ANITUA 

(1999), em local separado (laboratório ao lado da sala cirúrgica). Os 

procedimentos laboratoriais consistiram na obtenção de sangue 

endovenoso de cada cão antes do início do procedimento cirúrgico, 

armazenado em dois tubos‡‡ para coleta de sangue, com volume de 

aspiração de 4,5ml cada, esterilizados, contendo 0,5ml de anticoagulante 

citrato de sódio tamponado a 3,2%. Aproximadamente 30 minutos antes 

do procedimento cirúrgico, estes tubos foram levados a uma centrífuga§§ 

a 1400rpm, por sete minutos, sendo obtidas as faixas de células 

sanguíneas: plasma pobre em plaquetas, plasma pouco rico em 

plaquetas, plasma rico em plaquetas (objeto de nosso estudo) e série 

vermelha (Figura 01). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01: Desenho esquemático de sangue após centrifugação. O PRP está 
presente na terça parte inferior do plasma. 

 
                                                 
‡‡ VacutainerTM, Becton Dickson UK Ltd., Belliver Industrial, State Plymouth, Inglaterra. 
§§ SIN, Sistema de Implante Nacional, São Paulo, SP, Brasil 

 

PRP
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O plasma rico em plaquetas (Figura 02) foi retirado 

cuidadosamente, com o auxílio de uma micropipeta*** de volume ajustável, 

e colocado em um frasco dappen. No momento da colocação, o PRP foi 

misturado ao coagulante cloreto de cálcio a 10%, obtendo-se, assim, um 

gel de consistência firme. A esse gel, foram misturados os biomateriais na 

proporção PRP/material de 1ml/1cc, em frascos dappen, e acamados, a 

seguir, nos defeitos correspondentes, de forma a preenchê-los por 

completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Preparo laboratorial do PRP. A) Dois tubos de sangue logo após 
centrifugação; B) fração correspondente ao PRP sendo pipetada; C) frasco 
dappen com duas porções de PRP. 

 

4.3 – Procedimentos cirúrgicos 
 

Todos os procedimentos cirúrgicos descritos foram 

realizados em todos os animais, em um único dia. Foram utilizados os 

                                                 
*** Boeckel + Co – GmbH + Co, Hamburg, Alemanha. 

A
B C
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dois rádios de cada animal. Tricotomia e colocação de campos cirúrgicos 

esterilizados foram realizadas em cada perna, na região do rádio. Uma 

incisão linear vertical, com cerca de 10cm de comprimento, foi feita na 

pele (Figura 03A) e no tecido subcutâneo, no sentido do longo eixo do 

rádio; a seguir, foi realizada uma divulsão do músculo, uma incisão do 

periósteo e um afastamento do tecido até deixar desnudo o osso (Figura 

03B). 

 

 

 

 

 

 
Figura 03 – Incisão e divulsão. A) Incisão na perna dianteira, parte inferior do 
cão, para acesso ao tecido muscular; B) incisão no músculo e exposição do 
tecido ósseo. 

 

Com o auxílio de uma trefina†††, foram realizadas cinco 

perfurações padronizadas de 5mm de diâmetro e 5mm de distância entre 

cada uma delas (Figura 04), constituindo, assim, os espaços para a 

colocação dos materiais de preenchimento (Figura 05), preservando a 

cortical interna do osso (evitando, assim, que existissem áreas de 

fragilidade do osso e, conseqüentemente, fraturas), como descrito por 

Mendes 2004. 

 
                                                 
††† Neodent Implante Osteointegrável Ltda., Curitiba, PR, Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 A

B
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Figura 04 – Confecção dos defeitos padronizados. A) Perfuração das cavidades; 
B) visão panorâmica das cavidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 05 – Defeitos padronizados. A) Representação esquemática dos defeitos; 
B) remoção cuidadosa do osso removido pela trefina; C) visão panorâmica dos 
defeitos. 

 

As perfurações foram preenchidas pelos materiais (Figura 

06), de modo que, em um rádio, os defeitos foram tratados com a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A

 

 

B 
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associação do biomaterial e o gel de PRP e, no outro rádio, os defeitos 

foram preenchidos apenas pelos biomateriais a serem testados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 06 – Materiais de preenchimento. A) Osso autógeno; B) osso liofilizado 
humano (DFDBA); C) vidro Bioativo; D) PRP; E) osso mineral bovino. 

 

Grupos experimentais envolvidos no estudo: 

• Cc – coágulo sangüíneo (controle); 

• Ce – gel de PRP; 

• Xc – osso mineral bovino‡‡‡ (xenoenxerto); 

• Xe – osso mineral bovino + PRP; 

• Vc – vidro Bioativo§§§ (material aloplástico); 

• Ve – vidro Bioativo + PRP; 

• Dc – DFDBA (Osso humano liofilizado****); 

• De – DFDBA + PRP; 

• Ac – osso autógeno (retirado com a trefina e triturado); 

• Ae – osso autógeno + PRP; 

                                                 
‡‡‡ Bio-Oss®, Osteohealth Co., Shirley, NY, EUA. 
§§§ PerioGlas®, USBiomaterials Co., Alachua, FL, EUA. 
**** DFDBA, Ohio Valley Tissue & Skin Center, Ohio, OH, EUA 

 

A B C

D E



Estudo I 
Metodologia 

81

Cada defeito padronizado foi preenchido com um material 

(Figuras 07 e 08). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 07 – Representação esquemática do preenchimento dos defeitos 
padronizados pelos biomateriais que compõem os grupos de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08 – Preenchimento dos defeitos ósseos. A) Cavidades vazias; B) defeito 
preenchido por vidro bioativo; C) preenchimento com osso anorgânico bovino; D) 
enxerto ósseo autógeno; E) vários defeitos preenchidos. 
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Ao término do preenchimento, foram fechados os retalhos 

cirúrgicos através de sutura em planos com fio de sutura absorvível††††. 

Os animais ficaram em observação pós-operatória até o término do 

período de cicatrização proposto neste estudo. Ao final de sessenta dias, 

os animais foram sacrificados com uma dose letal de tiopental, removidos 

os rádios e obtidas biópsias em bloco de cada material de preenchimento 

para avaliação histológica. 

 

 

 
Figura 09 – Desenho representativo dos blocos obtidos. 

 

4.5 – Procedimentos histológicos 
 
Os blocos de tecidos foram removidos, fixados em solução 

de formalina a 10% por três dias (Figura 09), descalcificados em Solução 

de Morse, por 16 semanas; desidratados e embebidos em parafina. 

Secções seriadas de 5µm foram cortados (Figura 10), corados com as 

colorações de Hematoxilina-Eosina (H.E.) e Azul de Toluidina e avaliados 

histologicamente por microscopia óptica. Foram obtidas 25 lâminas de 

cada bloco, a partir do centro do defeito. 

 
 
 

Figura 10 – Corte dos blocos, da forma representada no desenho. 
                                                 
†††† Vicryl 5-0 Ethicon, Johnson & Johnson Prod. Prof. Ltda., São José dos Campos, SP, Brasil. 
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Cada lâmina histológica tem o aspecto do desenho 

esquemático abaixo (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 – Desenho esquemático de uma lâmina histológica. 

 

4.6 – Análise histológica 
 

A análise histológica qualitativa foi realizada por um único 

examinador, sem o conhecimento do grupo de tratamento, em cinco 

lâminas eqüidistantes entre si. Foram observados: reparo do tecido ósseo 

em relação aos biomateriais (formação de trabéculas), reação tecidual ao 

material e presença de reação inflamatória nesses locais, além da análise 

do tecido conjuntivo. 

 

 

 

 

Legenda das lâminas

Cortical inicial

Medular inicial

Cortical experimental

Medular experimental

Global = Medular + 
Cortical experimental 
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4.7 – Análise histomorfométrica 
 

As imagens das lâminas histológicas selecionadas foram 

obtidas por câmera digital‡‡‡‡ acoplada a microscópio óptico§§§§, com 

objetiva 2.0/0.10, e a um microcomputador. Posteriormente, foi realizada a 

análise histomorfométrica, através de um software analisador de 

imagens***** acoplado a outro microcomputador, por um único examinador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 – Avaliação histomorfométrica realizada com o Software “SigmaScan® 
Pro 2.0”. A) Limitação da área de interesse; B) e C) leitura da área cortical; D) e 
E) leitura da área medular. 
 

Inicialmente, o defeito ósseo foi delimitado. Apesar de o 

processo de reparação estar bem adiantado, era possível identificar as 

paredes do defeito na área cortical pela diferença de intensidade de cor 

em relação ao osso maduro da região (Figura 12A). Determinou-se que a 
                                                 
‡‡‡‡ Olympus DP10, Olympus®America Inc., Melville, NY, EUA. 
§§§§ Olympus BX50, Olympus®America Inc., Melville, NY, EUA. 
***** SigmaScan® Pro 2.0, Systat Software Inc., Point Richmond, CA, EUA. 

A 

B C 

D E 



Estudo I 
Metodologia 

85

área cortical e a área medular correspondentes ao defeito ósseo seriam 

analisadas separadamente, conforme visualizado na Figura 12B a 12E. 

A área total cortical, obtida em pixels, era, então, colocada 

em tabela do Excel e determinada como 100% do defeito naquela área. 

Posteriormente, eram realizadas as leituras conforme os parâmetros 

avaliados no estudo, que foram: tecido amorfo de biomaterial não 

absorvido (Figura 12B) e tecido ósseo neoformado (Figura 12C). Dessa 

forma, eram determinadas as porcentagens de osso, biomaterial e outros 

tecidos ou área vazia daquela determinada lâmina histológica. Esse 

procedimento foi repetido para cinco lâminas representativas de cada 

bloco experimental e controle. Da mesma maneira, foi também realizado 

para a área medular, com os mesmos parâmetros de avaliação (Figura 

12D e 12E). 

 

4.8 – Análise estatística 
 

O teste estatístico adequado à análise dos dados relativos 

a dez grupos experimentais é a Análise de Variância, através do teste 

Friedman, analisando, separadamente, as áreas cortical, medular e 

global. A análise estatística foi realizada nas áreas medular experimental, 

cortical experimental e também foram somados os valores 

correspondentes a cada lâmina para análise do defeito completo, 

chamado área global. 
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Foi realizada análise estatística comparativa entre os 

materiais com ou sem adição do gel de PRP, além da análise entre os 

diferentes grupos para obter o melhor resultado entre todos os grupos 

testados. 
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5. RESULTADOS I 
 

5.1 – Avaliação clínica 
 

No momento da cirurgia para confecção e tratamento dos 

defeitos, um dos cães foi eliminado deste estudo, por não apresentar 

largura óssea suficiente para realização do procedimento cirúrgico (o que 

poderia causar fratura óssea em algum momento da fase cicatricial). Os 

outros animais, apresentaram pós-operatório com ausência de sinais 

indicativos de supuração ou processo inflamatório. 

 

5.2 – Análise histológica 
 

A análise histológica qualitativa será apresentada a seguir, 

para cada grupo. 
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5.2.1 – Grupo Cc (Coágulo) 
 

Os defeitos ósseos dos grupos experimentais tratados com 

coágulo sangüíneo estavam fechados em extensão, por meio de uma 

cortical óssea uniforme, regular e compacta. Na espessura do defeito 

ósseo encontrava-se osso neoformado, constituído por trabéculas ósseas, 

que se uniam umas às outras, demonstrando intensa formação óssea, 

fato este justificado pela presença de lamelas ósseas e em algumas 

regiões notava-se a presença de osteoclastos próximos a lacunas de 

Howship. O tecido ósseo era compacto, se apresentando formado por 

lamelas concêntricas ou lineares. Quando as lamelas eram concêntricas, 

as mesmas deixavam canais na sua região central, ocupados por figuras 

vasculares. Os osteócitos se localizavam entre as lamelas, apresentando-

se achatados ou globosos. Justapondo-se ao osso, observavam-se 

osteoblastos que se caracterizavam como sendo globosos e basofílicos. 

Em algumas regiões era possível observar osteoblastos achatados 

formando uma camada contínua de células, revestindo a matriz 

calcificada. Entre as trabéculas ósseas, havia grandes áreas ocupadas 

por tecido conjuntivo fibroso ou figuras vasculares de diversos calibres. 
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Figura 13 – Fotomicrografias do Grupo Cc. A) visão panorâmica do defeito 
ósseo. (H.E. Aumento original: 12,5x); B) limite entre osso neoformado e osso 
antigo (setas) (H.E. Aumento original: 40x); C) área cortical do defeito, 
caracterizada por intensa atividade óssea, com vasos sanguineos e lamelas 
ósseas (setas) (H.E. Aumento original: 100x); D) lamelas ósseas (Azul de 
Toluidina. Aumento original: 100x) 
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5.2.2 – Grupo Ce (PRP) 
 

Os defeitos ósseos estavam fechados em extensão por 

meio de uma cortical óssea constituída por trabéculas ósseas que se 

uniam umas às outras. Em alguns espécimes, tais trabéculas exibiam 

intensa remodelação óssea, fato este justificado pela grande quantidade 

de lamelas ósseas e alguns osteoclastos próximos à lacunas de Howship. 

Observava-se arranjo ósseo lamelar evidente, dispondo-se às vezes 

concêntricas, às vezes lineares, com osteocitos achatados. Era possível 

observar em determinadas áreas, trabéculas ósseas imaturas que se 

anastomosavam, sendo circundadas por osteoblastos volumosos. No 

interior dessas áreas, havia osteócitos volumosos em grande quantidade 

localizados dentro de amplas colunas, se dispondo entre lamelas 

dispostas aleatoriamente. 
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Figura 14 – Fotomicrografias do Grupo Ce. A) Substancial preenchimento do 
defeito por tecido ósseo neoformado (H.E. Aumento original: 12,5x); B) Intensa 
atividade ossea, demonstrada por lamelas ósseas (setas) e osteócitos (pontas 
de setas) (H.E. Aumento original: 100x); C) Área cortical com lamelas ósseas 
(setas) (Azul de Toluidina. Aumento original: 100x). 
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5.2.3 – Grupo Xc (Enxerto xenógeno) 
 

Esse grupo apresentava na área do defeito neoformação 

óssea arranjada em delicadas trabéculas ósseas às vezes imaturas, que 

se anastomosavam. Em determinadas áreas, era possível observar 

grande quantidade de lamelas ósseas e arranjo lamelar evidente. No 

interior das trabéculas, havia osteócitos volumosos em grande 

quantidade, localizados em amplas colunas. Havia grande quantidade de 

partículas de material amorfo, circundadas por tecido ósseo neoformado, 

ou circundadas por tecido conjuntivo, com feixes de fibras de colágeno 

dispostas paralelamente e interpostas com células redondas ou 

fusiformes, lembrando cápsula fibrosa. 

Na porção mais inferior, o trabeculado era ainda mais 

delgado, constituído por tecido ósseo maduro, sem união entre as 

trabéculas ósseas. Era possível observar partículas de material envolto 

por trabeculado ósseo ou por tecido fibroso. 
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Figura 15 – Fotomicrografias do Grupo Xc. A) Presença de muitas partículas 
de xenoenxerto, nas áreas cortical e medular do defeito ósseo (H.E 12.5x); B) 
presença de partículas do material, de variados tamanhos (H.E. 40x); C) lamelas 
ósseas (setas) (H.E. 100x); D) material de enxerto circundado por osso imaturo 
e medula óssea (TC medular) (H.E. 100x); E) presença de vaso sangüíneo em 
proximidade com partículas do xenoenxerto não absorvido (H.E. 200x); F) 
integração do material de preenchimento com o osso neoformado (Azul de 
Toluidina 100x) 
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5.2.4 – Grupo Xe (Enxerto xenógeno + PRP) 
 

O defeito ósseo estava fechado em extensão por meio de 

trabéculas ósseas de variados tamanhos, interpostas por partículas de 

material. As trabéculas ósseas pareciam estar em maior quantidade em 

relação ao grupo Xc. Tais trabéculas se apresentavam com evidente 

arranjo lamelar, dispostas aleatoriamente entremeados por osteócitos 

achatados. As partículas de material as quais variam de forma e tamanho, 

eram circundadas por tecido ósseo ou cápsula fibrosa, caracterizada por 

apresentar feixes de fibras de colágeno interpostos por células fusiformes 

ou arredondadas. A porção superior do defeito era mais compacta quando 

comparada a porção inferior, que era mais delgada. 
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Figura 16 – Fotomicrografias do Grupo Xe. A) Encapsulação fibrosa na área 
mais superior do defeito (seta), presença de variados tamanhos de partículas de 
material não absorvido (H.E. 12.5x); B) partícula de xenoenxerto, demonstrando 
biocompatibilidade do material com os tecidos; osteoblastos em única camada 
(setas) (H.E. 100x); C) partículas de xenoenxerto em contato com osso 
neoformado e tecido conjuntivo medular (H.E. 100x); D) integração do material 
de preenchimento com o osso neoformado (Azul de Toluidina 100x); 
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5.2.5 – Grupo Vc (Vidro bioativo) 
 

Acima do defeito ósseo, havia grande quantidade de 

partículas de material de diferentes tamanhos, encapsulados por tecido 

fibroso altamente celularizado, apresentando-se com células fusiformes e 

células redondas. 

A partir das margens, o defeito estava fechado em 

extensão, por meio de uma pequena faixa de tecido fibroso altamente 

celularizado envolvendo partículas de material. Subjacente a essa 

pequena faixa de tecido fibroso, observava-se que o defeito estava 

preenchido por delicadas trabéculas ósseas que se uniam umas com as 

outras, apresentando grande quantidade de lamelas ósseas e arranjo 

lamelar bastante evidente, que se dispunham de forma aleatória. Era 

possível observar grande quantidade de osteócitos achatados ou 

globosos. Em determinadas áreas, justapondo-se ao trabeculado 

observava-se osteoblastos, que caracterizavam-se como globosos e 

basofílicos. As partículas de material amorfo estavam circundadas por 

tecido ósseo ou fibroso. O tecido ósseo apresentava-se em determinadas 

áreas de forma imatura, com osteócitos grandes, em lacunas globosas em 

meio a uma matriz basofílica. 
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Figura 17 – Fotomicrografias do Grupo Vc. A) Formação de novo osso 
partindo das paredes ósseas remanescentes e tecido conjuntivo na área interna 
do defeito (H.E. 12.5x); B) partículas de vidro bioativo em contato com tecido 
conjuntivo fibroso; grande número de osteoblastos (setas) (H.E. 100x); C) 
partículas de vidro bioativo em avançado grau de absorção, em contato com 
uma faixa de tecido ósseo imaturo. Presença de uma faixa de osteoblastos 
(setas) (Azul de Toluidina 100x); D) nódulos de mineralização (*) entre tecido 
conjuntivo fibroso (Azul de Toluidina 100x) 
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5.2.6 – Grupo Ve (Vidro bioativo + PRP) 
 

Os defeitos eram preenchidos por grande quantidade de 

partículas de material de diferentes tamanhos. Na porção superior e 

central dos defeitos, as partículas estavam encapsuladas por tecido 

fibroso altamente celularizado. Nas laterais e na porção inferior, as 

partículas estavam envolvidas por trabéculas ósseas que se 

anastomosavam entre si. Havia grande quantidade de osteócitos nesta 

área, que se caracterizavam como sendo achatadas. Adjacente ou 

justapondo-se ao trabeculado, observava-se osteoblastos globosos e 

basofilicos situando-se lado a lado, caracterizando atividade de síntese. 

Na porção inferior dos defeitos, era possível observar 

trabéculas ósseas semelhantes às encontradas no grupo Xc. Este grupo 

apresentou-se heterogêneo quanto à presença de tecido ósseo 

neoformado. 
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Figura 18 – Fotomicrografias do Grupo Ve. A) Grande área de tecido 
conjuntivo envolvendo partículas de material não absorvidas (H.E. 12.5x); B) 
alguns nódulos de mineralização entre o tecido conjuntivo fibroso (H.E. 100x); C) 
partículas de material com centros de formação de novo tecido ósseo, e nódulos 
de mineralização (*) (H.E. 100x); D) área com maior absorção das partículas de 
material, com formação de novo tecido ósseo (Azul de Toluidina 100x). 
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5.2.7 – Grupo Dc (Osso liofilizado DFDBA) 
 

Os defeitos apresentavam neoformação óssea constituída 

por grandes trabéculas que se uniam entre si. Tais trabéculas exibiam 

arranjo lamelar evidente, as vezes paralelos, as vezes concêntricos, 

entremeados por osteócitos achatados. Adjacente ao trabeculado ósseo, 

observava-se osteoblastos globosos e basofilicos dispostos em coluna 

única. Entre as trabéculas observava-se espaços ocupados por tecido 

conjuntivo frouxo ou material que se apresentava amorfa e basofilica. 

Envolvendo as partículas de material, observava-se tecido fibroso, 

composto por feixes de fibras de colágeno ordenadas paralelamente, 

entremeadas por células fusiformes e redondas. Em algumas áreas, o 

tecido conjuntivo se apresentava frouxo, com delicados feixes de fibras de 

colágeno dispostos aleatoriamente. Era possível observar centros 

limitados de mineralização. Havia grande quantidade de partículas de 

material envoltas por trabéculas ósseas na periferia e na porção inferior 

do defeito, ou envoltas por tecido conjuntivo na porção central. As 

partículas de material pareciam estar em avançado estágio de absorção. 
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Figura 19 – Fotomicrografias do Grupo Dc. A) Formação de novo osso e faixa 
de tecido conjuntivo fibroso envolvendo o enxerto não absorvido (H.E. 12.5x); B) 
partículas de DFDBA de diversos tamanhos (H.E. 40x); C) área de 
remodelamento tecidual, apresentando tecido conjuntivo em contato com osso 
imaturo e grande atividade osteoblástica (setas) (H.E. 100x); D) área de contato 
entre tecido conjuntivo fibroso e osseo neoformado, com osteoblastos nesta 
linha de separação (setas) (H.E. 200%); E) área de contato entre o tecido 
conjuntivo e osso neoformado (Azul de Toluidina 100x); F) partículas de material 
em diferentes fases de absorção, com presença de tecido conjuntivo e tecido 
ósseo neoformado (Azul de Toluidina 100x);  
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5.2.8 – Grupo De (Osso liofilizado DFDBA + PRP) 
 

Os defeitos ósseos estavam fechados em extensão, por 

meio de trabeculado ósseo. As trabéculas se apresentavam com arranjo 

lamelar evidente, concêntricos ou lineares entremeados por osteócitos 

achatados. Justaposto a este trabeculado, observava-se osteoblastos, 

que se caracterizavam como sendo globosos, basofilicos se dispondo 

lado a lado. 

Havia grande número de partículas de material de 

diferentes tamanhos e variações de formas, interpostas por trabéculas 

ósseas que se anastomosavam entre si. Na área inferior do defeito, havia 

partículas de material envoltas por cápsula de tecido fibroso. Nessa área, 

era possível observar variados centros de mineralização, formando matriz 

óssea. 
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Figura 20 – Fotomicrografias do Grupo De. A) Formação de novo osso e 
tecido conjuntivo fibroso envolvendo o material de enxerto (H.E. 12.5x); B) 
Interface entre tecido conjuntivo e osso imaturo (H.E. 100x); C) diversos vasos 
sangüíneos, caracterizando tecido jovem (H.E. 100x); D) partículas de DFDBA 
em estágio avançado de absorção, com formação de novo osso (Azul de 
Toluidina 100x); E) elevado grau de atividade de osteoblastos (setas) (Azul de 
Toluidina 200x) 
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5.2.9 – Grupo Ac (Osso autógeno) 
 

Os defeitos ósseos estavam fechados em extensão por 

meio de uma cortical óssea uniforme. Na espessura do defeito, 

envontrava-se osso neoformado, constituído por grandes trabéculas que 

se uniam umas as outras. No interior de tais trabéculas, havia osteócitos 

achatados ou volumosos em grande quantidade. Entre as trabéculas, 

observava-se presença de amplos espaços preenchidos por tecido 

conjuntivo frouxo e figuras vasculares de variados tamanhos. Em 

determinadas regiões, observava-se disposição lamelar e mas havia 

grande numero de osteócitos globosos dispostos em amplas colunas, 

denotando osso jovem. Havia grande número de partículas de material de 

variados tamanhos, sendo que estas estavam em íntimo contato com a 

matriz óssea, sem a presença de nenhum tecido interposto na interface 

partícula/ osso. 
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Figura 21 – Fotomicrografias do Grupo Ac. A) Formação óssea e substancial 
incorporação do enxerto (H.E. 12.5x); B) presença de vasos sanguineos no osso 
neoformado (H.E. 100x); C) intensa atividade de osteoblastos (setas), em 
contato com partículas do enxerto não absorvidas (H.E. 200x); D) figura anterior, 
em maior aumento, com detalhes da área de osteoblastos (setas) e grande 
quantidade de osteócitos (ponta de setas) (H.E., 200x) E) grande quantidade de 
osteócitos, continuidade do tecido com o material de preenchimento (Azul de 
Toluidina 100x); F) proximidade da partícula de material não absorvida, vaso 
sangüíneo e osteócitos adjacentes (setas) (Azul de Toluidina 200x). 
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5.2.10 – Grupo Ae (Osso autógeno + PRP) 
 

Os defeitos apresentavam-se fechados em extensão por 

meio de uma cortical óssea uniforme. Na espessura do defeito, 

encontrava-se osso neoformado, constituído por grandes trabéculas 

ósseas que se uniam umas as outras. Tais trabéculas exibiam arranjo 

lamelar evidente, circulares ou lineares, e presença aleatória de 

osteócitos que se apresentavam achatados, demonstrando maturidade 

tecidual. Os espaços entre as trabéculas estavam ocupados por 

pequenas ilhas de tecido fibroso frouxo, que se apresentavam com feixes 

de fibras de colágeno dispostas aleatoriamente entremeadas por células 

fusiformes ou redondas, e figuras vasculares de vários tamanhos. 

Observava-se a presença de partículas de material em estado avançado 

de absorção. A porção conservada, estava em íntimo contato com o osso 

neoformado. Não se observava tecido conjuntivo na interface 

osso/material. 
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Figura 22 – Fotomicrografias do Grupo Ae. A) Substancial formação de novo 
tecido ósseo e incorporação do enxerto (H.E. 12.5x); B) arranjo lamelar do tecido 
ósseo neoformado (setas) (H.E. 100x); C) detalhe de partícula de enxerto não 
absorvida em contato com osso imaturo, ao redor, lamelas ósseas (setas) (H.E. 
200x); D) presença de vasos sanguineos no tecido ósseo, com osteócitos 
(pontas de setas) (Azul de Toluidina 200x); E) tecido ósseo neoformado em 
continuidade com particulas do material (Azul de Toluidina 100x); F) lamelas 
concêntricas (setas) e osteócitos (pontas de setas) (Azul de Toluidina 200x) 
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5.3 – Análise histomorfométrica 
 

Os valores obtidos na análise histomorfométrica foram 

transformados em porcentagem de preenchimento dos defeitos, segundo 

os parâmetros novo osso, biomaterial (representando os materiais 

amorfos remanescentes após o período de cicatrização) e outros (que 

incluíam vasos sangüíneos, tecido gorduroso, tecido conjuntivo e espaços 

vazios). O teste de Friedman foi aplicado nos valores percentuais obtidos, 

determinando média e desvio padrão de cada grupo, conforme 

demonstrado nas tabelas. 

A análise estatística foi realizada para as áreas cortical, 

medular e global de cada defeito, sendo comparados os seguintes 

tratamentos: 

1. Experimental e Controle: comparando a média da somatória dos 

grupos com PRP (Ce, Xe, Ve, De e Ae) e dos sem PRP (Cc, Xc, 

Vc, Dc e Ac). 

2. Experimental e Controle de cada substituto ósseo testado. 

3. Análise comparativa entre todos os 10 grupos de tratamento. 

 

5.3.1 – Análise comparativa entre os grupos com e sem PRP 
Experimental e Controle: Os resultados obtidos nos grupos 

Cc, Xc, Vc, Dc e Ac, que representavam os substitutos ósseos foram 
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avaliados em conjunto e comparados com os resultados em conjunto dos 

grupos que receberam a associação de PRP: Ce, Xe, Ve, De e Ae. Os 

resultados desta avaliação estão expressos em porcentagem na tabela I 

e nos gráficos 01, 02 e 03. 

 

Tabela I – Análise comparativa entre os grupos com PRP – experimental - 

e sem PRP – controle (dados em porcentagem; expressos em 

média±desvio padrão) 

  Experimental Controle Valor de p 

Osso 68.84 ± 14.20 65.78 ± 19.15 0.78 

Biomaterial 6.65 ± 6.79 6.89 ± 7.09 0.82 

C
or

tic
al

 

Outros 24.51 ± 10.94 27.33 ± 16.00 0.92 

Osso 32.93 ± 13.74 29.02 ± 11.18 0.06 

Biomaterial 4.72 ± 5.87 5.27 ± 6.94 0.53 

M
ed

ul
ar

 

Outros 62.35 ± 16.12 65.71 ± 13.77 0.17 

Osso 50.56 ± 10.50 46.80 ± 10.75 < 0.0006 

Biomaterial 5.83 ± 5.52 6.12 ± 6.56 0.92 

G
lo

ba
l 

Outros 43.61 ± 10.03 47.08 ± 10.75 < 0.006 
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Gráfico 01 – Dados obtidos na análise histomorfométrica da área cortical 

dos defeitos padronizados, segundo tratamentos Experimental e Controle. 
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Gráfico 02 – Dados obtidos na análise histomorfométrica da área medular 

dos defeitos padronizados, segundo tratamentos Experimental e Controle. 
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Gráfico 03 – Dados obtidos na análise histomorfométrica da área global 

dos defeitos padronizados, segundo tratamentos Experimental e Controle. 
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* Diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
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5.3.2 – Substituto ósseo comparado a Substituto ósseo +PRP 
Quando cada enxerto ou material testado foi comparando 

com sua associação ao PRP, foram obtidos como resultado, a tabela II 

(cortical), tabela III (medular) e tabela IV (global), segundo as áreas de 

análise. Destes resultados, foram obtidos também os gráficos 04, 05, 06 

(área cortical), gráficos 07, 08, 09 (área medular), gráficos 10, 11 e 12 

(área global). 

 

Tabela II – Análise comparativa entre cada biomaterial e sua associação 

ao PRP na área cortical dos defeitos (dados em porcentagem; expressos 

em média±desvio padrão) 

 Cortical 

 Osso Valor p Biomaterial Valor p Outros Valor p 

Cc 76.60±6.08 0.54 0 NS 23.40±9.03 0.31 

Ce 78.11±8.22  0  21.89±8.21  

Xc 49.66±12.78 0.31 12.68±6.36 0.84 37.66±16.16 0.31 

Xe 57.48±10.52  11.42±5.49  31.10±8.93  

Vc 54.52±18.43 < 0.03 9.10±5.44 0.84 36.38±16.93 0.07 

Ve 66.33±11.65  8.07±4.49  25.60±10.35  

Dc 60.97±17.31 0.54 11.40±6.77 0.54 27.63±14.04 0.84 

De 61.71±12.10  12.40±6.95  25.89±10.81  

Ac 87.14±5.64 < 0.001 1.29±1.00 0.54 11.57±5.84 < 0.0001

Ae 80.55±12.47  1.30±1.26  18.15±12.21  
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Gráfico 04 – Dados obtidos na análise histomorfométrica da área cortical, 

segundo o parâmetro formação de novo osso, comparando grupos de 

materiais com sua associação ao PRP. 
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* Diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
 

Gráfico 05 – Dados obtidos na análise histomorfométrica da área cortical, 

segundo o parâmetro biomaterial não absorvido, comparando grupos de 

materiais com sua associação ao PRP. 
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* Diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
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Gráfico 06 – Dados obtidos na análise histomorfométrica da área cortical, 

segundo o parâmetro outros tecidos, comparando grupos de materiais 

com sua associação ao PRP. 
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Tabela III – Análise comparativa entre cada biomaterial e sua associação 

ao PRP na área medular dos defeitos (dados em porcentagem; expressos 

em média±desvio padrão) 

 Medular 

 Osso Valor p Biomaterial Valor p Outros Valor p

Cc 16.75±5.84 < 0.03 0 NS 83.25±5.84 < 0.03 

Ce 32.03±18.30  0  67.97±18.30  

Xc 28.68±8.92 0.54 15.21±8.40 0.31 56.11±10.76 0.54 

Xe 31.31±8.50  12.18±5.82  56.51±12.53  

Vc 36.88±10.27 0.31 4.93±3.77 0.16 58.19±8.92 0.16 

Ve 32.77±16.81  3.33±3.95  63.90±18.53  

Dc 35.68±9.34 0.54 4.76±3.27 0.16 59.56±11.37 0.31 

De 35.79±14.16  7.10±4.91  57.11±17.70  

Ac 27.13±8.26 0.07 1.44±1.92 0.68 71.43±8.57 0.07 

Ae 32.75±8.55  1.05±1.27  66.20±8.88  
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Gráfico 07 – Dados obtidos na análise histomorfométrica da área 

medular, segundo o parâmetro formação de novo osso, comparando 

grupos de materiais com sua associação ao PRP. 
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* Diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
 

Gráfico 08 – Dados obtidos na análise histomorfométrica da área 

medular, segundo o parâmetro biomaterial não absorvido, comparando 

grupos de materiais com sua associação ao PRP. 
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* Diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
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Gráfico 09 – Dados obtidos na análise histomorfométrica da área 

medular, segundo o parâmetro outros tecidos, comparando grupos de 

materiais com sua associação ao PRP. 
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Tabela IV – Análise comparativa entre cada biomaterial e sua associação 

ao PRP na área global dos defeitos (dados em porcentagem; expressos 

em média±desvio padrão) 

 Global 

 Osso Valor p Biomaterial Valor p Outros Valor p 

Cc 46.71±9.66 < 0.0001 0 NS 53.29±10.12 < 0.0001 

Ce 58.06±8.67  0  41.94±8.67  

Xc 39.06±7.93 0.16 14.02±6.62 0.16 46.92±11.99 0.84 

Xe 43.62±7.17  11.99±4.16  44.39±8.96  

Vc 45.56±13.61 0.31 7.05±4.49 0.84 47.39±11.88 0.54 

Ve 49.18±10.36  5.98±3.05  44.84±11.08  

Dc 48.16±9.30 0.31 8.22±4.89 < 0.05 43.64±9.62 0.07 

De 47.60±11.72  10.01±3.81  42.39±13.14  

Ac 54.51±6.39 0.84 1.31±0.91 0.84 44.18±6.80 0.84 

Ae 54.36±8.00  1.19±1.02  44.45±7.86  
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Gráfico 10 – Dados obtidos na análise histomorfométrica da área global, 

segundo o parâmetro formação de novo osso, comparando grupos de 

materiais com sua associação ao PRP. 
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* Diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
 

Gráfico 11 – Dados obtidos na análise histomorfométrica da área global, 

segundo o parâmetro biomaterial não absorvido, comparando grupos de 

materiais com sua associação ao PRP. 
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Gráfico 12 – Dados obtidos na análise histomorfométrica da área global, 

segundo o parâmetro outros tecidos, comparando grupos de materiais 

com sua associação ao PRP. 
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* Diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
 

 

5.3.3 – Análise comparativa entre todos os 10 grupos de tratamento 
Para determinar qual o material obteve melhores 

resultados, foram comparados todos os grupos de tratamento entre si. 

Para melhor entendimento, serão separados por área de avaliação. 
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Área Cortical 

Quanto ao parâmetro formação óssea, o grupo que obteve 

maior formação de novo osso foi o grupo Ac, seguido do grupo Ae, sem 

diferença estatística com os grupos Cc/Ce. Os grupos que apresentaram 

menor formação de novo osso foram Xc/Xe e Vc/Ve, sem diferença 

estatística entre eles (Gráfico 13). 

Quando a análise foi realizada observando a porcentagem 

de substituto ósseo remanescente após o período de cicatrização, 

observou-se que os grupos Xc/Xe, Vc/Ve e Dc/De apresentaram 

resultados semelhantes, pois todos os substitutos ósseos não absorveram 

completamente, com exceção dos grupos Ac/Ae. 

 

Gráfico 13 – Avaliação da porcentagem dos grupos em todos os 

parâmetros na área cortical. 
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Área medular 

Quando a avaliação foi realizada na área medular, todos 

os tratamentos foram superiores na porcentagem de formação de novo 

osso que o grupo Cc, e todos os grupos tiveram comportamento 

semelhante entre si (gráfico 14). 

Quanto ao remanescente dos substitutos ósseos na área 

medular, o grupo Xc foi o que apresentou maior quantidade de 

remanescente de material, seguido dos grupos Xe e De, apesar de não 

haver diferença estatisticamente significante entre estes grupos. Os 

grupos Ac/Ae foram semelhantes aos grupos Cc/Ce, com os menores 

índices de remanescentes de material. 

 

Gráfico 14 – Avaliação da porcentagem dos grupos em todos os 

parâmetros na área medular. 
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Área Global 

Na análise da área global, foi observado que o pior índice 

de formação de novo osso é do grupo Xc, que foi estatisticamente 

diferente dos grupos Ce, Ve, Dc/De, Ac/Ae (p<0.05). Os grupos Xc, Xe e 

Vc tiveram menor formação de novo osso que o grupo Ce (p<0.05). 

Na quantidade de biomaterial remanescente, após 

cicatrização do defeito, os grupos que apresentaram menores índices de 

material foram Cc/Ce e Ac/Ae (p>0.05). Os grupos Xc/Xe, Vc, Dc/De 

tiveram grande quantidade de material sem absorção, mas o grupo Ve só 

foi diferente estatisticamente dos grupos Cc/Ce, demonstrando maior 

capacidade de absorção. O grupo Ve apresentou resultado similar aos 

grupos Ac/Ae, considerados padrão para este tipo de defeitos. 

 

Gráfico 15 – Avaliação da porcentagem dos grupos em todos os 

parâmetros na área global. 
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6. DISCUSSÃO I 
 

Fatores de crescimento são parte de um grupo de 

polipeptídeos que transmitem sinais que modificam as atividades 

celulares (NIMNI 1997). Alguns fatores de crescimento podem ser 

expressos durante diferentes fases da cicatrização em fraturas 

experimentais, podendo servir como agentes terapêuticos em potencial 

para aumentar o reparo do osso (RADOMSKY et al. 1999). 

Vários fatores de crescimento têm sido aplicados no 

tratamento da ferida e na promoção de formação óssea (BECK et al. 1991; 

PIERCE et al. 1992). O PRP contém diversos fatores de crescimento 

importantes, que apresentam significativo efeito na formação da matriz 

óssea, tais como: IGF, TGFβ e PDGF (MARX 2004). A hipótese básica da 

adição do gel de PRP aos enxertos ósseos é que uma alta concentração 

de plaquetas numa ferida óssea pode elevar a concentração local de 

fatores de crescimento secretados e, conseqüentemente, aumentar a 

regeneração óssea inicial (KASSOLIS et al. 2000; MARX et al. 1998; JAKSE 

et al. 2003). Por esse motivo, este estudo teve, por objetivo, avaliar 

diferentes enxertos e substitutos ósseos associados ou não ao gel de 
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PRP nas áreas cortical e medular de defeitos ósseos padronizados em 

rádio de cães. 

O PRP é obtido da centrifugação de sangue autógeno e, 

então, combinado com cloreto de cálcio para produzir um gel viscoso, 

capaz de ser introduzido como material de enxerto cirúrgico. Há 

evidências demonstrando que existe a liberação de uma cascata de 

fatores de crescimento através da ativação das plaquetas pelo cloreto de 

cálcio (CROMACK et al. 1990). Dois desses fatores são o PDGF e o TGF-

β1. Além disso, as plaquetas são importantes no reparo ósseo, pois 

podem agir como fonte exógena de fatores de crescimento para estimular 

a atividade anabólica de células ósseas (HUDSON-GOODMAN et al. 1990; 

MIYAZONO e TAKAKU 1989; BOLANDER 1992). 

O PDGF é um fator de crescimento ativador de células 

mesenquimais. O Papel do PDGF, no reparo de tecidos moles, tem sido 

demonstrado em alguns estudos (HUDSON-GOODMAN et al. 1990; 

MIYAZONO e TAKAKU 1989), pois ele estimula a quimiotaxia celular, a 

proliferação e a expressão gênica de monócitos, macrófagos e 

fibroblastos in vitro. Esses tipos de células são essenciais para o reparo 

ósseo. TGF-β1 ativa fibroblastos a formar pró-colágeno, que resulta em 

deposição de colágeno na cicatrização da ferida (PIERCE et al. 1991). 

Nesse estudo, o grupo formado pelo gel de PRP 

apresentou características de osso imaturo, com formação de novas 

trabéculas ósseas na área cortical do defeito. Comparado ao grupo 
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coágulo, apresentou-se com maior formação de tecido ósseo na área 

global. Quando comparado aos demais grupos experimentais, apresentou 

os melhores resultados quanto à formação de novo osso na área cortical, 

semelhante aos grupos do osso autógeno, enquanto na área medular 

respondeu com menor formação de novo osso. Isto está de acrdo com 

revisão de literatura realizada por Freymiller e Aghalloo (2004), que 

observaram resposta conflitante entre os diversos artigos sobre PRP 

estudados. 

ANITUA (1999) relatou epitelização e densidade óssea 

quando o gel de PRP foi colocado em alvéolos de extração. AGHALLOO et 

al. (2002), não encontraram aumento na formação de osso em defeitos de 

calvária de coelhos com o gel de PRP, em comparação com defeitos sem 

tratamento. 

Zechner et al. (2003) e Schlegel et al. (2003) observaram 

aumento na formação de osso no tratamento com PRP em porcos, com 

pequeno aumento na osseointegração inicial de implantes. Martins (2003) 

relatou que o gel de PRP não apresentou benefícios adicionais à 

utilização de enxerto ósseo autógeno em elevação do seio maxilar em 

humanos, quanto à qualidade e quantidade de osso neoformado. Quando 

avaliados defeitos realizados no ângulo da mandíbula em coelhos, o PRP 

apresentou maior formação de osso no período inicial (YAZAWA et al. 

2004), pois as plaquetas sintetizam e secretam fatores de crescimento 

adicionais durante os sete dias que elas ficam em atividade – período de 
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sua meia-vida – que varia entre 7 e 10 dias (PFEILSCHIFTER et al. 1990; 

MARX 2004). 

Osso autógeno de sítios doadores intra ou extra-orais, 

conhecido como “padrão-ouro”, é usado especialmente para regenerar 

defeitos ósseos craniofaciais ou previamente à colocação de implantes 

dentários (HAUSAMEN e NEUKAM 1992; NKENKE et al. 2001). Nesse estudo, 

histologicamente, o osso autógeno apresentou características de osso 

imaturo, com grandes trabéculas ósseas unidas entre si, quando aplicado 

sozinho ou em associação ao PRP. Histomorfometricamente, esse 

enxerto (com ou sem PRP) apresentou-se superior aos demais grupos, 

com diferença estatisticamente significante sobre os substitutos ósseos e 

as associações, porém semelhante ao uso do PRP sozinho ou coágulo. 

Nesse estudo, na área cortical do defeito, houve 

significantemente maior formação óssea no grupo osso autógeno em 

relação à sua associação ao PRP. Os estudos que avaliaram 

histomorfometricamente o uso do PRP associado ao enxerto ósseo 

autógeno têm resultados conflitantes, com resposta favorável a esta 

combinação ou similaridade entre os grupos com e sem PRP. Marx et al. 

(1998) realizaram tratamento de atrofia mandibular com e sem adição do 

gel de PRP e, após seis meses, realizaram avaliação histomorfométrica, 

na qual observaram maior porcentagem de osso trabecular no grupo que 

recebeu a associação. Fennis et al. (2002) e Fennis et al. (2004) 

realizaram estudo semelhante em cabras, para avaliar enxerto ósseo 
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autógeno de ilíaco associado ou não ao uso de gel de PRP em defeitos 

no ângulo da mandíbula. As avaliações histológica e histomorfométrica 

revelaram que o uso do PRP aumentou a formação óssea 

significativamente em seis e doze semanas. 

A avaliação de defeitos de calvária de coelhos tratados por 

gel de PRP/osso autógeno, PRP sozinho ou sem tratamento, resultou em 

aumentada área óssea e densidade radiográfica nos grupos osso 

autógeno, PRP/osso autógeno, quando comparados ao controle e o PRP 

sozinho, sem diferença entre osso autógeno e sua associação ao PRP 

(AGHALOO et al. 2002). Em elevação do seio maxilar em cabras (JAKSE et 

al. 2003), não houve maior formação óssea quando o gel de PRP foi 

adicionado ao enxerto ósseo autógeno. O osso autógeno, quando 

combinado ao PRP em defeitos em osso frontal de porcos, não 

demonstrou resultados significativamente melhores que o enxerto 

autógeno, pois o gel de PRP agiu como osteocondutor (SCHLEGEL et al. 

2004). O PRP também não demonstrou qualquer benefício quando 

avaliado em associação a enxerto ósseo autógeno em reconstruções 

mandibulares de cães, em relação ao uso do osso autógeno (CHOI et al. 

2004), afirmando-se ainda, que o PRP pode até mesmo retardar a 

formação óssea em defeitos mandibulares, quando associado ao osso 

autógeno. 

A desvantagem da morbidade do sitio doador, usando 

enxerto ósseo autógeno, pode ser evitada pelo emprego de substitutos 
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ósseos (JENSEN et al. 1996; HÄMMERLE et al. 1997; BUSER et al. 1998). 

Uma variedade de biomateriais tem sido estudada, para esse fim, em 

defeitos ósseos, porém com efeitos osteocondutores (SCHEPERS e 

DUCHEYNE 1997; CAPLANIS et al. 1998; KOHAL et al. 1998; SCHEPERS et al. 

1998; HALL et al.1999; VON ARX et al. 2001). A capacidade variada de 

osteoindução dos aloenxertos disponíveis tem atualmente levado ao 

aumento na procura por alternativas para levar à osteogênese e, 

conseqüentemente, à exploração da aplicabilidade de várias substâncias 

biologicamente ativas, incluindo fatores de crescimento e diferenciação 

para aumentar a regeneração óssea e a periodontal (SIGURDSSON et al. 

1996; SCHWARTZ et al. 1998; BECKER et al. 1992; COCHRAN et al. 1997; 

COCHRAN et al. 1999; HOWELL et al. 1996; NEVINS et al. 1996). O vidro 

bioativo, o osso liofilizado desmineralizado e o enxerto ósseo mineral 

bovino apresentam boa compatibilidade biológica quando implantados em 

cavidades ósseas (SHIMIZU et al. 1997; CANCIAN et al. 1999; HALL et al. 

1999; LINDFORS e AHO 2000; FROUM et al. 2002b). As observações 

histológicas desse estudo também comprovam tal afirmação em termos 

de biocompatibilidade. Remanescentes dos substitutos ósseos testados 

estavam ainda presentes em todas as amostras, em diferentes graus de 

absorção, sem presença de qualquer atividade inflamatória ou infecciosa, 

semelhante ao encontrado por Moy et al. (1993); Kassolis et al. (2000), 

Santos (2000) e Yildirim et al. (2000). 
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A ausência de diferenças entre os grupos neste estudo, 

em relação ao biomaterial remanescente, sugere que a absorção e/ou 

degradação do mesmo, com conseqüente substituição por tecido ósseo, é 

um processo lento e gradual, confirmando os achados de Martins (2003). 

Havia delicadas trabéculas ósseas e grande quantidade de 

partículas do material nos grupos que receberam enxerto ósseo mineral 

bovino (xenoenxerto) associado ou não ao PRP. Estatisticamente, não 

houve diferença entre esses dois grupos, mas, quando avaliados em 

comparação aos demais tratamentos testados, esse material e sua 

associação ao PRP foram os grupos que resultaram em menor 

quantidade de osso neoformado e maior quantidade de material 

remanescente em todas as áreas analisadas. Esses achados são 

similares aos de Aghaloo et al. (2004), que observaram ser o osso 

autógeno estatisticamente superior ao xenoenxerto com ou sem PRP, em 

defeitos de calvária de coelhos. 

Wiltfang et al. (2004) também não encontraram formação 

óssea adicional pela associação do gel de PRP ao xenoenxerto, porém, 

um efeito significativo foi obtido no grupo de osso autógeno em defeitos 

críticos de calvária em porcos da índia. A combinação de PRP/osso 

mineral bovino foi utilizada com sucesso como material de preenchimento 

em procedimentos de elevação do assoalho do seio maxilar em humanos, 

porém, sem grupo controle (MAIORANA et al. 2003).  
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O gel de PRP funciona como osteocondutor, para 

Shanaman et al. (2001), que avaliaram clínica e histologicamente uma 

série de casos com gel de PRP associado a DFDBA e membrana como 

tratamento ósseo regenerativo de defeitos de rebordo alveolar, com perda 

óssea vertical e horizontal. No presente estudo, o uso de DFDBA resultou 

histologicamente em neoformação óssea constituída por osso lamelar 

com características de maturidade óssea, porém, no interior das 

trabéculas ósseas, havia grande número de partículas de material em 

adiantado grau de absorção, entre o tecido conjuntivo fibroso com centros 

limitados de mineralização. Esses achados foram semelhantes aos 

encontrados no grupo DFDBA associado ao PRP. Confirmando estes 

resultados, na avaliação histomorfométrica, não foi encontrada diferença 

estatística entre esses dois grupos quanto à formação de novo osso em 

nenhuma área analisada. 

Na avaliação histológica descritiva dos grupos do vidro 

bioativo (com ou sem PRP), os grânulos apresentavam fissuras e 

cavitações típicas deste material, sendo que o grupo sem PRP 

apresentou um tecido com aspecto fibroso denso e pouco celularizado ao 

redor dos grânulos, em íntimo contato com o material. Muitos autores 

observaram este tecido da mesma maneira e descreveram-no de diversas 

formas (VIROLAINEN et al. 1997; SCHEPERS e DUCHEYNE 1997; TADJOEDIN et 

al. 2000; NORTON e WILSON 2002), porém, com o passar do tempo, esse 

tecido é substituído por tecido ósseo lamelar (VIROLAINEN et al. 1997; 
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SCHEPERS e DUCHEYNE 1997). Portanto, esses achados podem 

demonstrar que a associação do PRP ao vidro bioativo torna mais rápida 

a cicatrização tecidual, pois o grupo que recebeu tal associação 

apresentou maiores índices de formação de tecido ósseo na área cortical, 

em relação ao grupo do vidro bioativo. 

Os defeitos ósseos padronizados, utilizados nesse estudo, 

não foram críticos, ou seja, puderam cicatrizar sem material de 

preenchimento na área cortical. O conceito de defeito crítico é, com 

freqüência, mencionado nas avaliações experimentais (SCHMITZ e 

HOLLINGER 1986; HOLLINGER e KLEINSCHMIDT 1990), embora as dimensões 

variem consideravelmente, não somente entre diferentes espécies mas 

também entre diferentes ossos e seus segmentos. Um defeito crítico para 

o osso rádio de cães seria de 2.5cm de largura, utilizando-se fixação 

externa (SCIADINI et al. 1997a, SCIADINI et al. 1997b). 

Defeitos ósseos podem ser realizados em área extra-oral, 

como o crânio (KLINGE et al. 1992; ISAKSSON 1992; HÄMMERLE et al. 1997) 

e em ossos longos, como: tíbia, rádio e fêmur (JENSEN et al. 1996; 

DICKSON et al. 2002; SCARANO et al. 2003). A principal desvantagem do 

uso dos ossos longos é que há uma predominância central de tecido 

conjuntivo na área medular, ocupando o espaço entre as lesões 

experimentais e os tecidos vizinhos (ARTZI et al. 2003a). No entanto, essa 

característica foi importante no presente estudo, para avaliar o potencial 

dos grupos experimentais, pois as áreas analisadas (cortical e medular) 
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puderam evidenciar diferentes formas de emprego dos substitutos ósseos. 

A área cortical possui paredes ósseas laterais, com fonte de células 

angiogênicas e osteogênicas, muito importantes para a formação de novo 

osso (SCHENK 1994; SCHIMID et al. 1997). A área medular, por sua vez, 

apresenta como paredes laterais um tecido conjuntivo frouxo e sem 

trabeculado ósseo. 

Uma falha nesse estudo foi a de que os grupos contendo 

substitutos ósseos foram divididos entre as áreas de diáfise do osso e os 

grupos PRP, coágulo, osso autógeno e sua associação ao PRP, 

coincidentemente, foram dispostos nas áreas de epífise, que são áreas 

com maior quantidade de osteoblastos (CADET et al. 2003). Este fato 

poderia explicar, parcialmente, o maior preenchimento por tecido ósseo 

neoformado pelos grupos com enxerto ósseo autógeno (associado ou não 

ao PRP), coágulo e PRP. Porém, os resultados estão de acordo com as 

revisões da literatura de Marx (2004) e Freymiller e Aghaloo (2004). 

Os resultados conflitantes, presentes na literatura, tornam 

necessária a busca por estudos que apresentem evidências científicas 

para recomendar o uso do PRP em pacientes (FREYMILLER e AGHALLO 

2004). A complexa interação que pode ocorrer no nível molecular entre 

diferentes fatores de crescimento contidos no PRP e o hospedeiro, 

durante a cicatrização da ferida, ainda não está totalmente clara e requer 

mais estudos para melhor entendimento do efeito do gel de PRP na 

regeneração óssea (SHANAMAN et al. 2001). Os materiais de 



Estudo I 
Discussão 

134

preenchimento e sua associação ao gel de PRP demonstram, através do 

presente estudo, que há necessidade de outras pesquisas para tentar 

desvendar o real papel do PRP na cicatrização óssea, além de determinar 

novas metodologias para utilização do gel de PRP. 
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7. CONCLUSÃO I 
 

Diante da metodologia empregada nesse estudo, foi 

possível concluir que: 

 

1. na área global, houve maior formação óssea no grupo que 

recebeu a adição de PRP; 

2. na área cortical, os grupos que apresentaram melhores 

resultados foram o coágulo, o PRP, o osso autógeno e sua associação ao 

PRP, estando significativamente diferentes dos demais grupos; 

3. na área medular, os grupos osso autógeno e sua associação 

ao PRP foram significativamente melhores que os demais grupos; 

4. não houve diferença entre os grupos com biomateriais 

associados ou não ao PRP, com exceção do vidro bioativo associado ao 

PRP que apresentou os melhores resultados do que o vidro bioativo 

sozinho, na área cortical; 
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8. METODOLOGIA II 
 

8.1 – Animais e cuidados 
 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados 

seis cães, machos, de raça indefinida, com boas condições de saúde 

geral, pesando, em média, 17 kg, que receberam cuidados iguais, 

incluindo dieta à base de ração animal, higiene corporal e tratamento 

profilático de vacinações (anti-rábica, cinomose, parvovirose). 

Os animais foram mantidos em canil, separados por baias 

individuais, no Biotério do Campus de Araraquara, da UNESP. Esse 

trabalho foi aprovado previamente pelo Comitê de Ética na 

Experimentação Animal (CEEA) da Faculdade de Odontologia de 

Araraquara – UNESP (Anexo). 

Previamente aos procedimentos cirúrgicos, os animais, 

em jejum de 12 horas, foram pesados, sedados com um pré-anestésico* 

(0,2ml/kg IM de cloridrato de clorpromazina), anestesiados com 

                                                 
* Neozine®, Bayer do Brasil, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
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12,5mg/kg de tiobarbiturato de sódio† IV na concentração de 20mg/ml e 

na proporção de 0,5ml/kg (dividida em dose inicial e doses de 

manutenção), e mantidos sob hidratação endovenosa com solução 

fisiológica a 0,9%, durante todo o ato cirúrgico, permitindo a manutenção 

anestésica, a hidratação e a medicação endovenosa quando necessárias. 

Imediatamente após os atos cirúrgicos, os animais foram 

medicados com 10 ml IV de protetor hepático‡ e 2ml IM de analgésico§, 

administrado no ato cirúrgico e 12 horas após. 

 

8.2 – Procedimentos cirúrgicos 
 

Foram utilizados os 4os pré-molares (P4) mandibulares de 

cada animal, totalizando doze dentes, distribuídos em dois grupos de 

tratamento (distribuição aleatória das lesões, de forma que cada animal 

tinha representantes dos dois grupos). A parte experimental foi dividida 

em quatro etapas, descritas a seguir: 

1- Criação cirúrgica e cronificação dos defeitos ósseos; 

2- Tratamento das lesões; 

3- Período de cicatrização periodontal; 

4- Obtenção das biópsias. 

 

                                                 
† Thiopental Sódico®, Cristália Prod. Quim. Farm. Ltda., Itapira, SP, Brasil. 
‡ Frutoplex LN, Marjan Indústria e Comércio Ltda., São Paulo, SP, Brasil. 
§ Magnopyrol, Abbott Laboratórios do Brasil Ltda., São Paulo, SP, Brasil. 
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8.2.1 – Criação cirúrgica dos defeitos ósseos 
Foram realizadas tomadas radiográficas iniciais para 

avaliar o nível ósseo e presença de furca nos dentes de interesse. Os 

dentes foram também examinados clinicamente para verificação de 

possível presença de bolsa periodontal, sangramento gengival e recessão 

gengival. 

Os dentes previamente selecionados foram submetidos à 

raspagem com curetas** de Gracey 7-8, 11-12 e 13-14 e polimento com 

taça de borracha em baixa velocidade e pasta profilática†† para remoção 

de placa e cálculo de forma a padronizar as condições gengivais dos 

grupos. 

Após 7 dias, os animais foram novamente anestesiados e 

examinados quanto à presença de cálculo, placa bacteriana e gengivite, 

segundo os critérios do Índice de Placa (SILNESS e LÖE, 1964), e do Índice 

Gengival (LÖE e SILNESS, 1963), e também quanto à profundidade de 

sondagem e ao nível da margem gengival. Estas avaliações foram 

sempre realizadas pelo mesmo examinador, e os dados registrados em 

fichas. 

A anestesia local foi realizada através da técnica 

infiltrativa com Lidocaína‡‡ a 2%, para obter melhor hemostasia durante o 

ato cirúrgico. Posteriormente, foi feita uma incisão sulcular nas faces 

                                                 
** Neumar Inst. Cir. Ltda., São Paulo, SP, Brasil. 
†† Odahcam, Herpo Prod. Dent. Ltda., Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
‡‡ Cristália Prod. Quim. Farm. Ltda., Itapira, SP, Brasil. 
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vestibular, proximais e lingual estendendo-se do primeiro pré-molar ao 

primeiro molar (P1 ao M1) mandibulares com bisturi de Bard-Parker e 

lâmina no 15, obtendo-se retalho muco-perióstico com espátula§§ no 7 a 

fim de expor o tecido ósseo. Após este acesso, foi realizado debridamento 

da superfície radicular dos dentes selecionados e do tecido ósseo 

adjacente. 

Posteriormente, foram criados os defeitos nas áreas de 

furca dos P4 mandibulares, com o auxílio de uma fresa esférica*** Carbide 

no 2 em baixa velocidade, sob refrigeração com solução salina, e de 

microcinzéis††† de Ochsenbein nos 1 e 2. Esta osteotomia foi realizada 

para obter defeitos nos dentes P4 mandibulares de 3mm em altura e 

profundidade de 2mm no sentido Vestíbulo-Lingual, caracterizando defeito 

de furca grau II. A seguir, foram submetidas à raspagem e alisamento 

radicular com curetas de Gracey‡‡‡ nos 7-8, 11-12 e 13-14 e curetas§§§ 

mini-Gracey nos 7-8, 11-12, 13-14, com o objetivo de remover as fibras de 

Sharpey e o cemento. A criação dos defeitos e a mensuração cirúrgica 

foram realizadas pelo mesmo operador. As cavidades ósseas na região 

de furca foram preenchidas com guta-percha**** para dificultar a 

regeneração espontânea dos defeitos (Figura 23), como descrito por 

Cirelli et al. (1997). Os retalhos foram suturados com fio de sutura 

                                                 
§§ Duflex, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
*** KG Sorensen, São Paulo, SP, Brasil. 
††† Neumar Inst. Cir. Ltda., São Paulo, SP, Brasil. 
‡‡‡ Neumar Inst. Cir. Ltda., São Paulo, SP, Brasil. 
§§§ Neumar Inst. Cir. Ltda., São Paulo, SP, Brasil. 
**** Odahcam, Herpe Produtos Dentários Ltda., Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
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montado absorvível†††† através de suturas suspensas e interrompidas 

interproximais, procurando posicionar coronariamente a margem do 

retalho. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Confecção do defeito de bifurcação. A) Produção cirúrgica do 
defeito de furca no 4o pré-molar (P4) mandibular; B) preenchimento do defeito 
com guta-percha. 

 

Após o procedimento cirúrgico, os cães foram mantidos 

em dieta macia e rica em carboidratos para favorecer o acúmulo de placa 

bacteriana, e conseqüentemente, o desenvolvimento de uma reação 

inflamatória crônica, por um período de 60 dias, sendo que após 45 dias, 

os animais foram novamente anestesiados para remoção da guta-percha 

das áreas de furca com o auxílio de curetas de Gracey 7-8 e de sonda 

exploradora‡‡‡‡ no 5, associado, quando necessário, a um cuidadoso 

deslocamento do tecido gengival. 

Uma semana antes do tratamento cirúrgico (aos sessenta 

dias) foi realizada raspagem supragengival e profilaxia com pasta 

                                                 
†††† Vicryl 5-0 Ethicon, Johnson & Johnson Prod. Prof. Ltda., São José dos Campos, SP, Brasil. 
‡‡‡‡ Duflex, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
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profilática e taça de borracha com o propósito de padronizar novamente o 

grau de inflamação gengival e facilitar a próxima etapa cirúrgica. 

 

Cronograma do tratamento realizado neste estudo: 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: 
A – menos 7 dias antes de iniciar os procedimentos cirúrgicos. Avaliação 
radiográfica e periodontal dos dentes envolvidos, para inclusão destes no 
estudo. Raspagem supra-gengival e profilaxia prévia, para padronização das 
condições gengivais dos cães; 
B – dia 0 – Nova avaliação clínica e Criação dos defeitos de furca grau II nos 
dentes P4 mandibulares; 
C – 45 dias após criação dos defeitos. Remoção da guta-percha dos defeitos; 
D – 60 dias após criação dos defeitos (7 dias antes do tratamento). Raspagem 
supra-gengival e profilaxia, para padronização das condições gengivais dos 
cães; 
E – 67 dias após a criação dos defeitos. Cirurgia para tratamento das lesões de 
furca nos grupos controle e experimental. 
F – 77 dias após a criação dos defeitos. Remoção das suturas aos 10 dias de 
pós-operatório. 
G – 187 dias após a criação dos defeitos. Sacrifício dos animais 120 dias após o 
tratamento das lesões de furca. 

 

 

 

 

 

A 
B C D E

G 

- 7 d 45 d 7 d 110 dias 

Dia 0 

10 d

F

Tratamento

Cronificação 
do defeito

Período de 
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8.2.2 – Tratamento das lesões 
Assim, 67 dias após a criação dos defeitos, os animais 

foram novamente anestesiados e examinados quanto à presença de 

placa bacteriana, inflamação gengival, profundidade de sondagem e 

recessão gengival, conforme citado anteriormente. 

Após anestesia local infiltrativa, foram obtidos retalhos 

mucoperiósticos na região de interesse (área do dente P4) e estes 

retalhos deslocados de forma a expor as lesões de furca criadas na etapa 

cirúrgica anterior. Imediatamente após a obtenção e deslocamento dos 

retalhos, foram feitas incisões horizontais no periósteo, na porção mais 

apical dos retalhos, para promover um relaxamento dos tecidos, 

facilitando sua posterior sutura. 

Um debridamento dos defeitos foi realizado e as 

superfícies radiculares raspadas e aplainadas com curetas de Gracey 7-9, 

11-12 e 13-14 e curetas mini-Gracey nos 7-8, 11-12 e 13-14. Novamente 

foram obtidas medidas das dimensões dos defeitos com sonda 

periodontal e a confecção de uma marcação nas porções mais apicais 

das raízes desnudas com broca de Carbide no ½ em baixa velocidade na 

altura da crista óssea, para orientação na fase histológica. Como os dois 

grupos receberam membranas de copolímero PLA/PGA§§§§ (grupos 

experimental e controle), estas foram suturadas***** logo após a confecção 

                                                 
§§§§ Membrana Gore Resolut XT, W.L. Gore & Associates, Inc., Arizona, AZ, EUA. 
***** fio de sutura Vicryl 5.0 Ethicon, Johnson & Johnson, São Paulo, SP, Brasil. 
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da marcação histológica (Figura 24), e só então os dentes receberam os 

respectivos tratamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24 – A) Aspecto clínico da lesão de furca grau II após o período de 
cronificação; B) sutura da membrana em posição. 

 

 

8.2.2.1 – Obtenção do enxerto ósseo Autógeno 
Este enxerto foi retirado da região de pré-molares 

inferiores, posterior ao forame mentoniano através de um “raspador 

ósseo”†††††. As partículas ósseas maiores foram recortadas com 

instrumento manual. O enxerto obtido foi colocado em frasco dappen com 

gotas de solução fisiológica, até ser levado ao defeito para tratamento. No 

grupo controle, este enxerto foi acomodado sobre a lesão de furca até seu 

completo preenchimento, enquanto no grupo experimental, foi misturado 

ao PRP e posteriormente preenchido o defeito ósseo. 

                                                 
††††† Bone Collector, Conexão, São Paulo, SP, Brasil. 
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8.2.2.2 – Preparo do gel de Plasma rico em Plaquetas (PRP) 
O preparo do gel de PRP foi feito de acordo com ANITUA 

(1999), em local separado (laboratório ao lado da sala cirúrgica). Os 

procedimentos laboratoriais consistiram da obtenção de sangue 

endovenoso dos cães antes do início do procedimento cirúrgico, 

armazenando em um tubo para coleta de sangue, com volume de 

aspiração de 4,5ml esterilizado, contendo 0,5ml de anticoagulante Citrato 

de Sódio‡‡‡‡‡ tamponado a 3,2%. Aproximadamente trinta minutos antes 

do preenchimento dos defeitos, esse tubo foi levado a uma centrífuga§§§§§ 

de 1.400 rpm por sete minutos, com o propósito de se obter uma 

separação, em faixas, de células sangüíneas: plasma pobre em 

plaquetas, plasma pouco rico em plaquetas, plasma rico em plaquetas 

(objeto de nosso estudo) e série vermelha (Figura 25A). O plasma rico 

em plaquetas foi retirado cuidadosamente com o auxílio de uma 

micropipeta****** de volume ajustável e colocado em um frasco dappen 

(Figura 25B). No momento da colocação, o PRP foi misturado ao 

coagulante (Cloreto de Cálcio a 10%) e ao osso autógeno triturado, 

obtendo-se assim um gel para preenchimento imediato dos defeitos de 

furca correspondentes (Figuras 25C, 25D, 25E e 25F). 

 

 

                                                 
‡‡‡‡‡ VacutainerTM , Becton Dickson UK Ltd., Belliver Industrial, State Plymouth, Inglaterra. 
§§§§§ SIN – Sistema de Implante Nacional Ltda., São Paulo, SP, Brasil. 
****** Boeckel + Co – GmbH + Co, Hamburg, Alemanha. 
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Figura 25 – Preparo do gel de PRP. A) Osso autógeno obtido; B) e C) 
seqüência dos procedimentos de mistura do PRP com o osso autógeno, no 
preparo do gel de PRP; D) obtenção do gel de PRP associado ao osso 
autógeno. 

 

Foi empregado o sistema de boca dividida, no qual cada 

animal recebeu um tratamento de cada lado (sorteio, de forma que o 

mesmo animal recebesse os dois tratamentos). 

 

Grupo Controle (Osso autógeno + Membrana absorvível) 

Após preenchimento dos defeitos com enxerto ósseo 

autógeno (Figura 26), estes foram protegidos por membrana 
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absorvível††††††, fixada por meio de suturas suspensas ao redor do colo 

dentário, com fio de sutura absorvível‡‡‡‡‡‡, tomando o cuidado de recobrir 

todo o defeito e estendendo–se 2 a 3 mm sobre o tecido ósseo ao redor 

do mesmo. 

Os retalhos foram posicionados coronariamente por meio 

de suturas interrompidas interproximais e suspensórias, com fio de sutura 

de seda§§§§§§. Somente nesta fase cirúrgica, foi administrado 

antibiótico******* (uma combinação de benzilpenicilina potássica e 

benzilpenicilina sódica), aplicado na proporção de 0,5ml/5kg IM (24.000 

UI/kg) administrado no dia do tratamento e após 4 dias, promovendo 

cobertura antibiótica por 8 dias. As suturas foram removidas no 10o dia 

pós-operatório. 

 

Grupo Experimental (Gel de Plasma Rico em Plaquetas + Osso 

autógeno + Membrana absorvível) 

Neste grupo, o tratamento foi idêntico ao realizado no 

grupo anterior, porém antes da sutura, o defeito foi preenchido por gel de 

PRP associado ao enxerto ósseo autógeno (Figura 26). 

 

 

 

                                                 
†††††† Gore Resolut XT, W.L. Gore & Associates, Inc., Arizona, AZ, EUA. 
‡‡‡‡‡‡ Vicryl 6.0 Ethicon, Johnson & Johnson, São Paulo, SP, Brasil. 
§§§§§§ Ethicon 4.0 Atraloc, Johnson & Johnson, São Paulo, SP, Brasil. 
******* Pentabiótico Veterinário, Fort Dodge Saúde Animal Ltda., Campinas, SP, Brasil. 
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Figura 26 – A) Preenchimento da furca com osso autógeno. B) Preenchimento 
da furca com osso autógeno e PRP. 
 

 

 

8.2.3 – Período de Cicatrização Periodontal 
Este período compreende desde o pós-operatório 

imediato até o momento do sacrifício dos animais, totalizando 120 dias. 

Durante esta fase, os animais foram mantidos com alimentação a base de 

ração canina hidratada para mantê-la amolecida e evitar trauma 

mecânico. 

Em todos os procedimentos de profilaxia realizados no 

período de cicatrização, os cães receberam uma anestesia de menor 
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duração, sendo aplicados 1ml/10kg IM de sulfato de atropina 1%†††††††, 

0,5ml/kg IM de cloridrato de xilazina‡‡‡‡‡‡‡ e 0,5ml/kg IM da associação de 

cloridrato de tiletamina e cloridrato de zolazepan§§§§§§§. 

Foi realizado controle de placa bacteriana diária durante 

todo o período de cicatrização (120 dias) através da aplicação tópica da 

solução de digluconato de clorexidina******** a 0,12% sobre os dentes e 

tecidos gengivais. Foram feitas também profilaxias semanais durante os 

primeiros 30 dias pós-operatórios e quinzenais até o final do experimento, 

com o auxílio de ultra-som††††††††, taça de borracha e pasta profilática, 

sendo aplicado a seguir gel de digluconato de clorexidina‡‡‡‡‡‡‡‡ a 0,2%. 

 

8.3.4 – Obtenção das biópsias 
Depois de transcorrido o período de 120 dias, os animais 

foram anestesiados, receberam profilaxia e exame clínico final conforme 

descrito e a seguir foi realizado um aprofundamento do plano anestésico 

no intuito de promover a eutanásia indolor com auxílio do anestésico 

Tiopental. 

Os dentes foram removidos em bloco e colocados em 

solução de formol a 10% por 48h para fixação. Posteriormente, as peças 

                                                 
††††††† Fagra®, Farmagricola S.A., Mairiporã, SP, Brasil. 
‡‡‡‡‡‡‡ Rompun® Bayer do Brasil, São Paulo, SP, Brasil. 
§§§§§§§ Zoletil® 50, Virbac do Brasil Indústria e Comércio LTDA., São Paulo, SP, Brasil. 
******** Manipulação na Farmácia Santa Paula, Araraquara, SP, Brasil. 
†††††††† Bobcat ultrasonic scaler, Cavitron®, Dentsply, Des Plaines, IL, EUA. 
‡‡‡‡‡‡‡‡ Manipulação na Farmácia DaTerra, Ribeirão Preto, SP, Brasil. 
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foram reduzidas, e submetidas aos procedimentos laboratoriais de rotina 

para obtenção de cortes histológicos. 

A microtomia foi realizada em micrótomo 

automático§§§§§§§§ obtendo cortes seriados com 5 micrômetros de 

espessura ao longo de toda a extensão do bloco. Estes cortes foram 

feitos no plano longitudinal dos dentes, no sentido mésio-distal, de forma 

a obter uma visão panorâmica da área da furca. 

Foram selecionados 05 cortes, incluindo o primeiro e o 

último cortes que evidenciem, em ambas as raízes, as marcações 

realizadas. Estes dois cortes serviram como referência para a seleção de 

outros três, eqüidistantes entre os dois primeiros, representando as 

porções vestibular, lingual e média da furca no sentido vestíbulo-lingual. 

Posteriormente, as lâminas histológicas foram coradas com Hematoxilina 

e Eosina (H.E.) e tricrômico de Masson. 

 

8.3 – Análise histológica 
 

Avaliação do tipo e qualidade dos tecidos neoformados, 

reação tecidual ao material, presença de reação inflamatória, reabsorção 

radicular, anquilose, migração epitelial e regeneração tecidual. 

 

 

                                                 
§§§§§§§§ Jung Supercut 2065, Leica instruments GmbH, Heidelberg, Alemanha. 
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8.4 – Análise histomorfométrica 
 

As imagens dos 05 cortes representativos de cada dente 

tratado, foram obtidas por câmera digital********* acoplada a microscópio 

óptico††††††††† com objetiva 1.25/0.10, e a um microcomputador. 

Posteriormente, estas imagens foram analisadas através de um software 

analisador de imagens‡‡‡‡‡‡‡‡‡ acoplado a outro microcomputador. 

Foram obtidas as seguintes medidas de área e de 

extensão linear (esquema da Figura 27): 

1- Extensão radicular total do defeito – extensão da superfície 

radicular compreendida entre as marcações produzidas nas raízes 

mesial e distal. 

2- Formação cementária (CE) – soma das extensões lineares da 

superfície radicular do defeito recobertas por cemento novo. 

3- Regeneração Periodontal (RE) – soma das extensões lineares da 

superfície radicular do defeito recobertas por novo cemento e 

ligamento, adjacentes ao tecido ósseo neofomado. 

4- Migração epitelial (EP) – extensão linear da superfície radicular do 

defeito recoberta por tecido epitelial. 

5- Tecido conjuntivo (TC) – soma das extensões lineares da superfície 

radicular do defeito não recobertas por cemento novo ou epitélio, 

estando o tecido conjuntivo em contato direto com a superfície 

radicular. 

6- Superfície livre (L) – extensão linear da superfície radicular do defeito 

não ocupada por qualquer tipo de tecido e em contato com placa 

bacteriana. 
                                                 
********* Olympus DP10, Olympus® America Inc., Melville, NY, EUA. 
††††††††† Olympus BX50, Olympus® America Inc., Melville, NY, EUA. 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡ SigmaScan® Pro 2.0, Systat Software Inc., Point Richmond, CA, EUA. 
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7- Área total do defeito (AT) – área da furca delimitada apicalmente por 

uma reta unindo a base das duas marcações radiculares. 

8- Área de preenchimento ósseo (AO) – porção da área total do defeito 

preenchida por osso novo. 

9- Área de tecido conjuntivo e epitélio (ACE) – porção da área total do 

defeito preenchida por tecido conjuntivo e/ou tecido epitelial. 

10- Área vazia (AV) – porção da área total do defeito sem a presença de 

qualquer tipo de tecido, ocupada por placa bacteriana depositada na 

superfície radicular. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Representação esquemática da lesão de furca (Adaptado de 
MACEDO 2004). 

 

8.5 – Análise estatística 
 

Os dados obtidos na análise histomorfométrica foram 

transformados em porcentagem e analisados estatisticamente através do 

teste Wilcoxon, com significância de 5%. 
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9. RESULTADOS II 
 

9.1 – Observações clínicas 
 

Os procedimentos cirúrgicos foram bem tolerados por 

todos os cães, e não foram observadas alterações inflamatórias severas 

ou supuração em qualquer dos sítios durante o período experimental. Os 

cães permaneceram durante todo o período de reparação sem alterações 

notáveis de comportamento e peso, bem como não ocorreu o 

desenvolvimento de qualquer sinal ou sintoma, como sangramento nas 

fezes ou urina, diarréia ou vômitos, indicativos de qualquer problema 

sistêmico. Clinicamente, desde o momento da sutura até o sacrifício, os 

sítios tratados apresentaram um aumento no volume devido ao 

preenchimento da lesão pelo enxerto autógeno. 

No momento da cirurgia de tratamento dos defeitos, uma 

das furcas apresentou-se maior do que as demais, e quando foi realizada 

sondagem, verificou-se que durante o período de cronificação, esta lesão 

evoluiu para grau III, sendo realizado o tratamento neste momento, porém 
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este cão foi excluído desta pesquisa. Portanto, as análises histológica e 

histomorfométrica foram realizadas com 5 cães. 

A avaliação clinica não foi o objetivo principal deste 

experimento, porém, durante o período de reparo, os cães foram 

analisados para a manutenção da saúde bucal. Localmente, ao final do 

período de reparação, não foram observadas modificações quanto aos 

índices de placa e gengival, que permaneceram reduzidos e sem 

diferenças significativas desde a realização do tratamento cirúrgico. 

 

9.2 – Análise histológica 
 

Esta análise foi realizada por um examinador (patologista 

experiente), sem conhecimento do código que identificava o animal e 

grupo de tratamento. Em todos os espécimes analisados, na área da base 

da mandíbula até a marca experimental, os tecidos ósseo e cementário 

tinham aspecto de normalidade, sendo que o cemento apresentou-se 

mais espesso e irregular na região apical. 

Nos espécimes do grupo experimental foram 

observados os seguintes aspectos: 

Nos cortes iniciais a lesão de furca era preenchida por 

tecido conjuntivo denso caracterizado por apresentar extensos feixes de 

fibras de colágeno de variável espessura, fibroblastos fusiformes ou 

estrelados, figuras vasculares de diversas formas e calibres. 
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Com o aprofundamento dos cortes, observava-se na 

região da lesão experimental, figuras vasculares de diversos calibres e 

formatos, e grande atividade óssea. Visualizava-se neoformação óssea 

caracterizada por apresentar tábuas corticais compostas por tecido ósseo 

lamelar o qual promovia a inserção para os feixes de colágeno do 

ligamento periodontal regenerado. A matriz óssea apresentava-se com 

inúmeros osteócitos no seu interior. Entre as tábuas ósseas era possível 

observar tecido medular com aspecto de normalidade ou tecido fibroso. 

No interior do tecido ósseo neoformado assim como nas 

suas adjacências observava-se presença de material amorfo de vários 

calibres. Nas margens do trabeculado ósseo, observava-se osteoblastos 

adjacentes à matriz recém produzida. Em algumas laminas os 

osteoblastos eram achatados e em outros espécimes estes se 

apresentavam em formato poligonal ou alongado, situando-se lado-a-lado. 

Era possível observar também lamelas, no interior das trabéculas ósseas. 

Na maioria dos cortes, havia neoformação de cemento em 

toda a extensão da lesão. O novo cemento se caracterizava por se 

apresentar amorfo e celularizado. Em alguns casos, podia-se observar 

feixes de fibras de colágeno ancorados a ele. 

Nos cortes finais, observava-se neoformação óssea em 

praticamente toda a lesão, assim como, neoformação cementária. 



Estudo II 
Resultados 

155

 

Figura 28 – Fotomicrografias de furca do grupo experimental. A) Visão 
panorâmica da região de furca, região da marcação (setas) (H.E. 20x). B) área 
de regeneração dos tecidos periodontais, com figuras vasculares (H.E. 100x); C) 
mesma área da figura anterior (Tricrômio de Masson 100x); D) maior aumento de 
região superior da furca, com novo cemento e fibras colágenas (H.E. 200x); E) 
detalhe da figura 28B (H.E. 200x). 
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Figura 29 – Fotomicrografia de detalhes de furca do grupo experimental. A) 
Área interna da furca, com enxerto ósseo não absorvido, tecido conjuntivo 
fibroso e novo osso (Tricrômio de Masson 200x); B) vaso sangüíneo no tecido 
conjuntivo jovem, com fibras de Sharpey extrínsecas ao novo cemento 
(Tricrômio de Masson 200x); C) tecidos periodontais regenerados (Tricrômio de 
Masson 200x); D) área de osso jovem, com grande quantidade de osteoblastos 
(setas) e vasos sangüíneos (Tricrômio de Masson 200x). 
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Nos espécimes do grupo controle, foram observados os 

seguintes aspectos: 

Na base da lesão e na altura da marcação experimental 

observou-se a presença de material amorfo de diversos formatos e 

tamanhos, envoltos por tecido conjuntivo (fibras de colágeno), não 

formando granulomas. Os cortes iniciais apresentavam epitélio 

pavimentoso estratificado no teto da furca. 

A lesão de furca era preenchida por tecido fibroso denso 

caracterizado por apresentar feixes de fibras colágenas de variável 

espessura entremeadas por figuras vasculares de diversos calibres, 

formas e fibroblastos fusiformes ou estrelados. Próximo ao teto da furca 

observava-se infiltrado de células inflamatórias mononucleares. 

Na área da marcação experimental, era verificada a 

presença de novo cemento, caracterizado por apresentar rede de finas e 

curtas fibras, com aspecto homogêneo e ausência de linhas incrementais, 

ou amorfo, sem linhas incrementais e celularizado. 

Através da coloração com o Tricromico de Masson 

observava-se feixes de colágeno regularmente dispostos inseridos no 

cemento. 
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Figura 30 – Fotomicrografias de furca do grupo controle. A) Visão 
panorâmica da área de furca, região da marcação (setas) (H.E. 20x); B) área de 
novo cemento e tecido conjuntivo neoformado (H.E. 200x); C) detalhe da área 
média da furca, com muitos vasos sangüíneos e tecido conjuntivo (H.E. 200x). 
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Figura 31 – Fotomicrografias de furca do grupo controle. A) Visão 
panorâmica da furca, área da marcação (setas) (H.E. 20x); B) área de tecidos 
periodontais regenerados (H.E. 100x); C) área do teto da furca, com periodonto 
regenerado (H.E. 200x); D) área com novo osso, novo ligamento periodontal com 
vasos sangüíneos e novo cemento (H.E. 100x); E) detalhe dos novos tecidos 
periodontais, apresentados na figura 31B (Tricrômio de Masson 100x); F) área 
da marcação, com novo cemento, fibras de Sharpey e preenchimento com tecido 
conjuntivo (Tricrômio de Masson 200x). 
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9.3 – Análise histomorfométrica 
 

Os dados foram obtidos em pixels (para as medidas 

lineares e de área) e transformados em porcentagem para efeito de 

padronização do tamanho do defeito (GIANNOBILE et al. 1994; SELVIG 

1994). Foi aplicado posteriormente, o teste de Wilcoxon para a análise 

estatística, confrontando os dados dos grupos experimental e controle. As 

médias dos valores percentuais e seu desvio padrão, para medidas 

lineares e de área são apresentadas nas Tabelas III e IV, e pelos 

gráficos 4 e 5. 
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Tabela III – Valores dados em porcentagem para os parâmetros de área, 

osso, tecido mole e vazio. 

 Área † 

 Osso Tec mole Vazio 

Experimental 39.03 ± 33.16 60.97 ± 33.16 0.00 ± 0.00 

Controle 10.88 ± 18.57 88.85 ± 18.45 0.27 ± 1.37 

Valor de p < 0.004 < 0.005 0.31 
† Os valores são dados como média e desvio padrão. 

 

Gráfico 4 – Gráfico representativo da média de cada variável das 

medidas de área. 
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Tabela IV – Valores dados em porcentagem das medidas lineares de 

cemento, epitélio e tecido conjuntivo da furca, e avaliação da extensão 

linear da regeneração dos grupos experimental e controle. 

 Extensão Linear † 

 Cemento Epitélio Tec Conj Regeneração

Experimental 82.66 ± 23.21 4.84 ± 12.11 12.50 ± 14.63 49.75 ± 35.13 

Controle 61.57 ± 30.30 19.44 ± 22.07 18.99 ± 19.27 19.10 ± 32.22 

Valor de p < 0.005 < 0.004 0.28 < 0.008 

† Os valores são dados como média e desvio padrão. 
 

Gráfico 5 – Gráfico representativo da média de cada variável das 

medidas de extensão linear. 
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10. DISCUSSÃO II 
 

Dada a natureza complexa do tecido conjuntivo 

constituinte do periodonto de inserção, as ações dos fatores de 

crescimento na resposta biológica não devem limitar-se a um tipo celular 

apenas, mas, sim, incluir células mesenquimais e endoteliais, o que leva à 

suposição de que uma série de fatores de crescimento, empregada numa 

seqüência ideal e com objetivos sinérgicos, será, provavelmente, benéfica 

à completa regeneração do periodonto (TERRANOVA e WIKESJÖ 1987; 

ROSSA JR et al. 2000). O gel de PRP autógeno combinado com enxerto 

ósseo autógeno foi usado com sucesso na cirurgia maxilofacial para 

regeneração de defeitos ósseos (WHITMAN et al. 1997; MARX et al. 1998). 

Em relato de uma série de casos, de Obarrio et al. (2000) 

incorporaram o PRP a DFDBA combinado com RTG como terapia 

periodontal para defeitos infra-ósseos em humanos, demonstrando ganho 

clínico de inserção e preenchimento do defeito em cirurgias de reentrada, 

após 2 anos. 

O estudo de Lekovic et al. (2002) foi uma seqüência do 

experimento de Camargo et al. (2002), e ambos concordam que a terapia 
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combinada de PRP/RTG/xenoenxerto é previsível em promover ganho 

clínico de inserção e preenchimento do defeito em lesões infra-ósseas 

profundas em humanos, sugerindo que a RTG não adiciona benefícios 

clínicos à combinação PRP/xenoenxerto. 

Em um estudo clínico, utilizando PRP associado a osso 

mineral bovino e RTG em lesões periodontais de furca em humanos, 

Lekovic et al. (2003) observaram que essa modalidade de tratamento é 

efetiva em obter resultados positivos quanto ao preenchimento do defeito 

e ganho clínico de inserção em comparação à cirurgia a retalho. 

O gel de PRP tem, como propriedades e vantagens (DE 

OBARRIO et al. 2000), sua segurança, porque: é uma preparação 

autógena; promove adesividade e tensão para a estabilidade do coágulo; 

é biologicamente aceitável pela superfície radicular; contém fatores de 

crescimento importantes, tais como PDGF e TGF-β liberados pelas 

plaquetas; promove angiogênese; contém malha densa de fibrina que é 

altamente osteocondutora; possui propriedades hemostáticas; melhora a 

cicatrização da ferida; portanto, é uma modalidade de tratamento 

aceitável. Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos do PRP 

associado a RTG e enxerto ósseo autógeno em furca grau II de cães. 

Estudos clínicos e pré-clinicos, usando PDGF ou a 

combinação de PDGF e IGF-I no tratamento de feridas periodontais, 

sugerem que esses fatores de crescimento podem aumentar a 

cicatrização da ferida e a regeneração periodontal (WANG et al. 1994; 
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PARK et al. 1995; CHO et al. 1995; LYNCH et al. 1989; LYNCH et al. 1991b; 

RUTHERFORD et al. 1992a; HOWELL et al. 1997), além de aumentar a 

regeneração óssea ao redor de implantes dentários (BECKER et al. 1992; 

LYNCH et al. 1991a). 

PDGF-AB, TGF-β1 e IGF-I foram encontrados em altas 

concentrações no gel de PRP (WEIBRICH et al. 2002; OKUDA et al. 2003). 

As diferentes proporções de fatores de crescimento correspondiam a 

diferenças na proporção celular (contagem de trombócitos e de 

leucócitos), na preparação do gel de PRP, sugerindo que plaquetas, 

leucócitos e plasma pudessem ser diferentes fontes de fatores de 

crescimento (WEIBRICH et al. 2002). Porém, existe uma significativa 

correlação entre a contagem de plaquetas e os níveis de fatores de 

crescimento (PDGF-AB e TGF-β1), demonstrando-se que as plaquetas 

são a maior fonte de fatores de crescimento no gel de PRP (OKUDA et al. 

2003). 

Os níveis dos fatores de crescimento encontrados no gel 

de PRP estão acima do nível mínimo essencial para induzir os efeitos 

biológicos necessários para a cicatrização da ferida periodontal e induzir 

reparo/regeneração dos tecidos (OKUDA et al. 2003). 

Os fatores de crescimento que parecem ter um papel 

importante na cicatrização da ferida periodontal e óssea são o PDGF 

(WANG et al. 1994); IGF-I combinado com PDGF (LYNCH et al. 1989); 

TGF-β (LINKHART et al. 1996); BMP-2 (RIPAMONTI et al. 1994); BMP-3, 
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também chamada de osteogenina (BOWERS et al. 1991); e BMP-7, 

também chamada de proteína osteogênica-1 ou OP-1 (GIANNOBILE et al. 

1998). Os últimos três fazem parte da superfamília TGF-β. 

Os grânulos das plaquetas são uma fonte de PDGF, mas 

esse fator de crescimento pode ser produzido por muitos tipos de células. 

PDGFs exercem múltiplas respostas biológicas, incluindo mitogênese e 

quimiotaxia de fibroblastos do ligamento periodontal (MATSUDA et al. 

1992), cementoblastos (STRAYHORN et al. 1999) e osteoblastos (CANALIS 

1989), evidenciando que o PDGF tem potencial para melhorar a 

cicatrização da ferida periodontal. 

PDGF demonstra, também, efeitos estimulatórios positivos 

na regeneração periodontal em estudos pré-clínicos em macacos 

(RUTHERFORD et al. 1992a; GIANNOBILE et al. 1996; RUTHERFORD et al. 

1993; GIANNOBILE et al. 1994) e cães (WANG et al. 1994; PARK et al. 1995). 

PDGF-BB promove regeneração periodontal histológica conforme dois 

relatos de caso em humanos (CAMELO et al. 2003; NEVINS et al. 2003). 

IGF-I e IGF-II são produzidos e armazenados em altas 

concentrações na matriz óssea, sendo considerados reguladores de 

células ósseas, resultando em um aumento na maturação de osteoblastos 

(CANALIS et al., 1988b; HOCK et al. 1988; MCCARTHY et al. 1989). Estudos 

in vitro (MATSUDA et al. 1992; OATES et al. 1993; PFEILSCHIFTER et al. 1990) 

e in vivo (LYNCH et al. 1989; LYNCH et al. 1991b) demonstraram que 
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PDGF/IGF agem sinergicamente para promover regeneração periodontal, 

formação óssea e proliferação celular. 

Há, pelo menos, dois componentes importantes na 

promoção da regeneração dos tecidos periodontais: primeiro, o coágulo 

de fibrina que ajuda a manter uma interface estável e tensão efetiva 

durante a cicatrização da ferida; segundo, a aceitação biológica da 

superfície radicular (WIKESJÖ et al. 1995; DE OBARRIO et al. 2000). O gel de 

PRP possui propriedades adesivas e tensão efetiva que melhoram a 

estabilização do coágulo de fibrina (DE OBARRIO et al. 2000). 

São poucos os estudos com metodologia semelhante, 

diminuindo a consistência dos resultados comparados a seguir. A área de 

novo osso, no presente experimento, foi 39.03% no grupo PRP/RTG/osso 

autógeno e 10.88% no grupo RTG/osso autógeno (p<0.004), inferior ao 

encontrado em defeitos tratados com bFGF (MURAKAMI et al. 1999; 

MURAKAMI et al. 2003) e com membrana de colágeno (CIRELLI et al. 1997). 

O novo cemento, originário do tratamento regenerativo 

periodontal de furca grau II em cães, é celular, com fibras dos tipos 

intrínsecas e extrínsecas (SCHUPBACH 1993; ARAÚJO et al. 1996; ARAÚJO et 

al. 1997). O cemento neoformado nas lesões periodontais de furca grau II 

foi de 82.66% e 61.57% nos grupos experimental e controle 

respectivamente (p<0.005), considerados superiores aos resultados 

encontrados para bFGF (MURAKAMI et al. 1999), similares aos de bFGF 
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(MURAKAMI 2003) e inferiores aos de membrana de colágeno (CIRELLI et 

al. 1997) e membrana ePTFE (CAFFESSE et al. 1990). 

Uma vez que o gel de PRP coagula, ele assume uma 

consistência viscosa, devido a sua alta concentração de fibrina. Dessa 

maneira, o componente fibrina do PRP não somente é um agente 

hemostático ajudando na estabilidade do material de enxerto e coágulo 

sangüíneo (POLSON e PROYE 1983; WIKESJÖ et al. 1992), mas também 

adere à superfície radicular e pode impedir a migração apical de células 

endoteliais e do tecido conjuntivo do retalho (GOTTLOW et al.1984). 

O PRP age como mitógeno em células osteoblásticas, mas 

age também como um fator inibidor de células epiteliais (OKUDA et al. 

2003), porque PDGF (GILARDETTI et al. 1991; HUGHES et al. 1992) e TGF-β 

(PICHÉ e GRAVES 1989) estimulam a atividade mitogênica em 

osteoblastos, enquanto TGF-β age como um fator inibidor do crescimento 

para células epiteliais (SHIPLEY et al. 1986; TUCKER et al. 1984; KAWASE et 

al. 2002). 

A migração epitelial neste estudo foi mínima no grupo 

experimental, com média de tecido epitelial em contato com a superfície 

radicular de 4.84% no grupo PRP/RTG/osso autógeno e de 19.44% no 

grupo RTG/osso autógeno (p<0.004), demonstrando que a associação do 

PRP à terapia regenerativa diminuiu a formação de epitélio, pois o PRP 

pode ter este efeito in vivo. 



Estudo II 
Discussão 

169

Segundo Kawase et al. (2003), o mecanismo de ação do 

PRP nas células do ligamento periodontal é o seguinte: (a) o fibrinogênio 

contido no PRP é clivado por uma protease da trombina que é produzida 

por células do ligamento periodontal e convertido em fibrina insolúvel; (b) 

a formação do coágulo de fibrina é promovido positivamente, 

provavelmente pelos componentes derivados das plaquetas; (c) o coágulo 

de fibrina resultante estimula a síntese de colágeno do tipo I com maior 

potência que PDGF, TGF-β ou fibrinogênio sozinhos, e (d) os fatores de 

crescimento presentes no PRP (e, provavelmente, em combinação com 

fibrinogênio e fibrina) estimulam a proliferação das células do ligamento 

periodontal. 

Sugere-se, a partir desse mecanismo de ação, que o PRP 

é capaz de aumentar o número de células e, simultaneamente, regular a 

produção da matriz extracelular (KAWASE et al. 2003), sendo que essas 

duas ações em combinação podem efetivamente promover a cicatrização 

da ferida em um sitio de injúria aos tecidos periodontais. 

A regeneração dos tecidos periodontais com o uso de 

PRP/RTG/osso autógeno foi de 49.75% e de 19.10% no grupo controle 

(p<0.008). Uma possível explicação para o benefício regenerativo 

promovido pelo PRP podem ser os efeitos dos fatores de crescimento 

polipeptídicos PDGF e TGFβ presentes no sítio cirúrgico em cicatrização, 

estimulando as células do ligamento periodontal (TERRANOVA e WIKESJÖ 

1987; MATSUDA et al. 1992; BLOM et al. 1992; OATES et al. 1993; LEKOVIC 
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et al. 2002). PDGF e/ou TGF-β1 demonstraram estimular a proliferação 

em células do ligamento periodontal (PICHÉ e GRAVES 1989; DENNISON et 

al. 1994) e células fibroblásticas gengivais (BOWEN-POPE et al. 1984; 

DENNISON et al. 1994), sugerindo que o PRP modula positivamente a 

proliferação celular pelos mecanismos mediados por PDGF e/ou TGF-β1 

(OKUDA et al. 2003), de uma maneira especifica para cada tipo de célula. 

Os resultados obtidos pela utilização de PRP associado ou 

não a RTG/osso autógeno promoveram regeneração dos tecidos 

periodontais, tanto em extensão quanto em área de preenchimento 

superiores aos resultados observados em lesões circunferenciais 

horizontais ou de furca grau III em cães, em estudos que utilizaram 

fatores de crescimento, tais como: bFGF (ROSSA JR et al. 2000), BMP-2 

(KINOSHITA et al. 1997), PDGF/IGF (LYNCH et al. 1989), BMP-2 

(SIGURDSSON et al. 1995a; SIGURDSSON et al. 1995b; SIGURDSSON 1996), 

OP-1 (GIANNOBILE et al. 1998) e com TGF-β (WIKESJÖ et al. 1998), mas 

isso não ocorreu quando comparado ao tratamento com PDGF (PARK et 

al. 1995). 

O processo de formação dos tecidos, durante a 

cicatrização das lesões periodontais de furca, está de acordo com a 

seqüência: (1) formação de um tecido conjuntivo provisório; (2) o 

desenvolvimento de um osso primário esponjoso; (3) a substituição desse 

tecido esponjoso por osso lamelar e medula óssea em processo de 

remodelamento (ARAÚJO et al. 1999). Esta seqüência de eventos é similar 
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à encontrada em alvéolos e defeitos alveolares (AMLER 1969; SCHENK et 

al. 1994). 

Além disso, um tecido conjuntivo rico em fibras é formado 

e preenche completamente o espaço aberto da furca em quatro semanas 

(HERR et al. 1995; MATSUURA et al. 1995; ARAÚJO et al. 1999). Esse tecido 

conjuntivo provisório promove o suporte estrutural necessário para a 

subseqüente formação de tecido duro (JAHANGIRI et al. 1998). 

Todos esses fatores de crescimento, em proporções 

fisiológicas, estariam colaborando para a neoformação óssea, com 

formação de ligamento periodontal e formação de novo cemento por toda 

a extensão das lesões, relatados, neste estudo, no grupo experimental, 

que recebeu o gel de PRP como diferencial. 

Nos estágios mais precoces do reparo periodontal, as 

lesões de furca grau II são inicialmente preenchidas com tecido de 

granulação, mas que gradualmente é substituído por tecido conjuntivo 

fibroso, conforme progride o reparo periodontal (MATSUURA et al. 1995; 

HERR et al. 1995). Neste momento, as novas células são divididas em 

fibroblastos do ligamento periodontal, que migram continuamente ao 

longo da superfície radicular e formam o tecido conjuntivo fibroso, 

enquanto células fibroblásticas derivadas do osso inter-radicular formam 

tecido conjuntivo. Os fibroblastos originários do tecido conjuntivo 

neoformado também migram e depositam tecido conjuntivo no tecido de 

granulação, substituindo-o por tecido conjuntivo fibroso. Então, o tecido 
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conjuntivo fibroso, formado nos defeitos nos estágios mais precoces da 

cicatrização periodontal, tem um potencial para se diferenciar em 

ligamento periodontal e, até mesmo, em cemento e osso alveolar, mais 

tarde, durante a regeneração periodontal (MATSUURA et al. 1995; HERR et 

al. 1995). 

Embora os componentes da matriz extracelular dos tecidos 

periodontais sejam conhecidos como os produtos de células no tecido 

periodontal, alguns componentes da matriz podem também ser originários 

do soro sangüíneo (YAMADA e OLDEN 1978; ATHERTON e HYNES 1981; 

HAYMAN et al. 1983; PREISSNER et al. 1985). Nos estágios precoces do 

reparo periodontal, existem proteínas (fibronectina e vitronectina) que 

estão localizadas nos espaços intercelulares de células inflamatórias do 

tecido de granulação. Os fibroblastos são raramente encontrados no 

tecido de granulação desse estágio e fibronectina e vitronectina são 

consideradas originárias do soro e, possivelmente, de células 

inflamatórias e plaquetas. Essas proteínas têm múltiplos sítios de ligação 

a células tanto quanto a uma ampla variedade de componentes da matriz 

extracelular. Assim, Matsuura et al. (1995) sugerem que a cobertura das 

superfícies radiculares com sangue/soro, logo após a cirurgia e no estágio 

mais precoce do reparo, pode promover condições favoráveis para 

atividades celulares. 

Dados clínicos e pré-clínicos iniciais para fatores de 

crescimento parecem torná-los promissores, mas são ainda insuficientes 
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para se tirarem conclusões definitivas (GIANNOBILE e SOMERMAN 2004). 

Mesmo diante dos resultados positivos deste experimento, quanto à 

regeneração periodontal em furca grau II de cães, ainda são necessários 

novos estudos para sua utilização em humanos. 
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11. CONCLUSÃO II 
 

Diante da metodologia empregada e dos limites desse 

estudo experimental, pode-se concluir que: 

• a adição do gel de Plasma Rico em Plaquetas ao enxerto ósseo 

autógeno e à técnica de RTG levou a uma maior regeneração 

periodontal nos defeitos criados cirurgicamente e cronificados de 

furca grau II em cães. 
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12. CONCLUSÃO GERAL 
 

Diante dos resultados obtidos nos dois estudos 

apresentados, pode-se concluir que: 

 

• o gel de Plasma Rico em Plaquetas (PRP) promoveu resultados 

mais significativos quanto à formação de novo osso na área global. 

Na área cortical, os grupos que apresentaram melhores resultados 

foram coágulo, PRP, osso autógeno e osso autógeno associado a 

PRP. Na área medular, os grupos osso autógeno e sua associação 

ao PRP foram significantemente melhores que os demais grupos. 

Não houve diferença entre os grupos com biomateriais associados 

ou não ao PRP, com exceção do vidro bioativo com PRP que 

demonstrou melhores resultados que vidro bioativo sozinho, na 

área cortical; 

 

• a utilização do gel de PRP associado ao enxerto ósseo autógeno e 

RTG promoveu melhor regeneração periodontal em defeitos de 

furca grau II de cães; 
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• novos estudos são necessários para se avaliar o potencial de 

utilização do gel de PRP e apresentarem-se maiores detalhes das 

fases cicatriciais deste tratamento. 
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14. RESUMO 
 

Os objetivos deste estudo foram avaliar o efeito de biomateriais 

associados ao PRP na formação óssea em defeitos padronizados de 

rádio e avaliar o efeito de PRP+RTG+enxerto ósseo autógeno para 

tratamento de lesões de furca grau II em cães. Para tal, em um primeiro 

estudo, foram confeccionados 5 defeitos de 5mm em cada rádio (direito e 

esquerdo) em 05 cães, constituindo assim espaços para preenchimento 

com os enxertos ou substitutos ósseos avaliados, totalizando 50 

cavidades. Os materiais testados foram DFDBA, vidro bioativo, osso 

autógeno e osso mineral bovino, associados ou não ao PRP. Estes 

grupos foram avaliados e comparados com os grupos representados por 

coágulo sangüíneo e PRP. Ao final de 60 dias, foi realizada biópsia e 

preparo laboratorial para avaliação histológica e histomorfométrica. Os 

grupos que apresentaram melhores resultados foram coágulo, PRP e 

osso autógeno associado ou não a PRP; e a utilização do PRP não 

promoveu maior formação óssea em relação aos demais grupos, com 

exceção do vidro bioativo+PRP que apresentou os melhores resultados. 
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No segundo estudo, foram criados cirurgicamente defeitos periodontais de 

furca nos quartos pré-molares mandibulares, bilateralmente em 5 cães, 

cronificados por um período de três meses e tratados por 

PRP/RTG/enxerto ósseo autógeno (grupo experimental) ou RTG/enxerto 

ósseo autógeno (grupo controle). Quatro meses após o tratamento, os 

cães foram sacrificados. Na área de furca, houve maior preenchimento 

ósseo e extensão linear de novo cemento, nova adaptação conjuntiva e 

regeneração periodontal no grupo experimental (p<0.005) e maior 

extensão linear de epitélio no grupo controle (p<0.005). A associação do 

PRP a RTG e enxerto ósseo autógeno proporcionou maior regeneração 

dos tecidos periodontais. Portanto, o PRP promoveu melhores resultados 

na formação óssea somente no grupo do vidro bioativo; e a associação do 

PRP ao osso autógeno e membrana resultaram em melhor regeneração 

periodontal em lesões de furca grau II. 

Palavras-chave: Regeneração tecidual guiada; Defeitos de furca; Cirurgia 

bucal; Transplante ósseo; Materiais biocompatíveis; Substâncias de 

crescimento – Uso terapêutico; Plasma rico em plaquetas. 
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15. ABSTRACT 
 

The aims of this study were to evaluate the effect of biomaterials in 

association to PRP on bone formation, in padronized defects of radius, 

and evaluate the effect of PRP/GTR/autogenous bone graft in the 

treatment of Class II furcation lesions in dogs. For that, in a first study, five 

defects of 5mm each were produced in each radius (left and right) in 5 

dogs, so creating spaces to be filled with grafts or the bone substitutes 

under study, totalling 50 cavities. The biomaterials tested were DFDBA, 

bioglass, autogenous bone and bovine mineral bone grafts, associated, or 

not, with PRP. These biomaterials were compared with coagulum and 

PRP. At the end of 60 days biopsy was done and histological laminas 

were prepared. Under the experimental condictions, coagulum, PRP and 

autogenous bone associated or not to PRP presented the best results, 

with more new bone formation; and no difference was observed between 

the groups with biomaterials, associated or not with PRP, excepting 

bioactive glass/PRP which showded the best results. In the second study, 

periodontal furcation defects were surgically produced bilaterally in the 
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fourth mandibular premolars in 5 dogs, cronified for 3 months and treated 

with PRP/GTR/autogenous bone graft (experimental group) or 

GTR/autogenous bone graft (control group). Four months after the 

treatment, the dogs were sacrified. In the furcation area, more bone filling 

and linear extension of new cement, new conjunctive adaptation and 

periodontal regeneration were observed to occur in the experimental 

group (p<0.005) and more linear extension of epitelium in the control 

group (p<0.005). The association PRP/GTR/autogenous bone graft was 

observed to produce more regeneration of periodontal tissues. Therefore, 

the PRP association showed the best results in bone formation only at 

bioactive glass group; and PRP/GTR/autogenous bone graft provide the 

best periodontal regeneration in class II furcation lesions. 

Key-Words: Guided Tissue Regeneration; Furcation defects; mouth 

surgery; Bone graft; Biocompatible materials; Growth factor/therapeutic 

use; Platelet-rich plasma. 
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