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Bernardo DV. Efeitos do campo eletromagnético pulsátil (CEMP) na doença 
peridontal induzida em ratas ovariectomizadas: análises histomorfométrica, 
imunoistoquímica e microtomografia computadorizada MicroCT [tese]. São José dos 
Campos (SP): Universidade Estadual Paulista (Unesp), Instituto de Ciência e 
Tecnologia; 2019. 
 
 

RESUMO 
 
 

A doença periodontal (DP) resulta de uma infecção polimicrobiana complexa, 
levando à destruição dos tecidos periodontais, como consequência da perturbação 
da homeostase entre a microbiota subgengival e os mecanismos de defesas do 
hospedeiro em indivíduos suscetíveis. A deficiência estrogênica (DE) é a causa mais 
comum de osteoporose. A osteoporose é definida como uma doença crônica, 
multifatorial, provenientes de uma desordem esquelética que promove fragilidade 
óssea pela redução de sua massa. Vários estudos experimentais têm demonstrado 
que a estimulação com Campo Eletromagnético Pulsátil (CEMP) pode promover a 
osteogênese e potencialmente aumentar a mineralização óssea e também, reduzir a 
inflamação aguda e crônica em tecidos moles e duros. Frente a isso, este estudo 
teve como objetivo, avaliar por meio da histomorfometria, imunoistoquímica e 
microtomografia computadorizada (MicroCT), a influência do CEMP na DP induzida 
em ratas ovariectomizadas e Sham. Para a pesquisa, foram utilizadas 60 ratas 
adultas (Rattus norvegicus, variação albinus, Wistar) com 3 meses de idade, 
pesando em torno de 300 gramas e em todos os animais a DP foi induzida. As ratas 
foram randomizadas em dois grupos experimentais, contendo 30 animais cada, 
classificados em ovariectomia simulada (Sham) e Ovariectomizada (Ovz), 
respectivamente. Os grupos foram divididos em dois subgrupos com 15 animais 
cada: Sham-S (n=15): não receberam terapia com CEMP e este foi nosso grupo 
controle. Sham-CEMP (n=15): receberam terapia com CEMP. Ovz–O (n=15): não 
receberam terapia com CEMP. Ovz–CEMP (n=15): receberam terapia com CEMP. 
As análises histomorfométrica, e MicroCT foram realizadas e os dados obtidos foram 
submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey, ambos com nível de 
significância convencional de 95% e não apresentaram nenhuma diferença 
estatisticamente significante. Na análise semiquantitativa para os biomarcadores 
RANKL e OPG, o subgrupo Ovz-O apresentou maior expressão do biomarcador 
RANKL e menor expressão do biomarcador OPG em relação aos outros subgrupos. 
Na análise quantitativa da expressão do biomarcador TRAP não foi encontrado 
nenhuma diferença estatisticamente significante. Apesar de não encontramos 
evidências significativas da terapia com CEMP na DP em ratas ovariectomizadas, o 
presente estudo nos sugere que o CEMP pode apresentar um efeito benéfico na 
remodelação óssea. 

 
 
Palavras-chave: Doenças periodontais. Osteoporose. Campos eletromagnéticos. 
Remodelação óssea. 
 
 



11 

 

   
 

Bernardo DV. Effects of the pulsed electromagnetic field (PEMF) on induced 
peridontal disease in ovariectomized rats: histomorphometric, immunohistochemical 
and computerized microtomography (microCT) analyzes [doctorate thesis]. São José 
dos Campos (SP): São Paulo State University (Unesp), Institute of Science and 
Technology; 2019. 

 

 
ABSTRACT 

 
 

Periodontal disease (PD) results from a complex polymicrobial infection, leading to 
the destruction of periodontal tissues as a consequence of the disturbance of 
homeostasis between the subgingival microbiota and the host defense mechanisms 
in susceptible individuals. Estrogen deficiency is the most common cause of 
osteoporosis. Osteoporosis is defined as a chronic, multifactorial disease from a 
skeletal disorder that promotes bone fragility by reducing its mass. Several 
experimental studies have shown that Pulsed Electromagnetic Field (PEMF) 
stimulation can promote osteogenesis and potentially increase bone mineralization 
and also reduce acute and chronic inflammation in soft and hard tissues. The aim of 
this study was to evaluate, through histomorphometry, immunohistochemistry and 
computerized microtomography (MicroCT), the influence of PEMF on PD induced in 
ovariectomized and Sham rats. For the research, 60 adult rats (Rattus norvegicus, 
albinus variant, Wistar) at 3 months of age, weighing around 300 grams were used 
and in all animals PD was induced. The rats were randomized into two experimental 
groups, containing 30 animals each, classified as simulated ovariectomy (Sham) and 
Ovariectomized (Ovz), respectively. The groups were divided into two subgroups with 
15 animals each: Sham-S (n = 15): did not receive PEMF therapy and this was our 
control group. Sham-PEMF (n = 15): received PEMF therapy. Ovz-O (n = 15): did not 
receive PEMF therapy. Ovz-PEMF (n = 15): received PEMF therapy. The 
histomorphometric and MicroCT analyzes were performed and the data were 
submitted to analysis of variance (ANOVA) and Tukey's test, both with a 95% 
significance level and did not present any statistically significant difference. In the 
semiquantitative analysis for RANKL and OPG biomarkers, the Ovz-O subgroup 
showed higher expression of the RANKL biomarker and lower expression of the OPG 
biomarker in relation to the other subgroups. In the quantitative analysis of TRAP 
biomarker expression no statistically significant difference was found. Although we 
did not find significant evidence of PEMF therapy in PD in ovariectomized rats, the 
present study suggests that PEMF may have a beneficial effect on bone remodeling. 

 
 
Keywords: Periodontal diseases. Osteoporosis. Eletromagnetic fields.  Bone 
remodeling. 

. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As doenças periodontais geralmente são de natureza crônica inflamatória 

que se resulta de uma infecção polimicrobiana complexa, levando à destruição dos 

tecidos periodontais, como consequência da perturbação da homeostase entre a 

microbiota subgengival e os mecanismos de defesas do hospedeiro em indivíduos 

suscetíveis (Sanz et al., 2011; Mouchrek Júnior et al., 2017). Dentre os tipos de 

doença periodontal (DP), a DP crônica é a forma mais comum (Haffajee et al.,1994). 

Tem sido estabelecido que o biofilme bacteriano é o agente etiológico da DP (Baek 

et al., 2012) que consiste em mais de 700 espécies bacterianas diferentes e seus 

produtos (Kroes et al., 1999; Paster et al., 2001). A DP é causada principalmente por 

bactérias gram-negativas e também é conhecida por ser um fator de risco para 

muitas doenças sistêmicas (Moutsopoulos et al., 2012; Otomo-Corgel et al., 2012). 

Os fatores sistêmicos são o estado nutricional, distúrbio hematológico e 

anormalidade hormonal (Petersen, Ogawa, 2012; Reynolds, 2014).  

A deficiência estrogênica (DE) é a causa mais comum de osteoporose, 

porém a ação do hormônio estrógeno sobre o tecido ósseo ainda não foi claramente 

definida, embora se saiba que ele influência na diferenciação de células progenitoras 

hematopoiéticas em osteoclastos e participa da regulação de citocinas e de fatores 

locais envolvidos nos mecanismos de remodelação óssea (Tenório et al., 2005; 

Eftekhari et al., 2018). 

A osteoporose é definida como uma doença crônica, multifatorial, 

determinada por interações entre fatores ambientais e genéticos, provenientes de 

uma desordem esquelética que promove fragilidade óssea pela redução de sua 

massa. Tal desordem acarreta no comprometimento da resistência óssea e 

alteração da microarquitetura do osso que, em conjunto, vão contribuir para uma 

maior propensão de fraturas ósseas ao mínimo trauma (Giampietro et al., 2010; Gao 

et al., 2011). O aumento da variabilidade da densidade mineral óssea (DMO) 

induzida pela DE pode comprometer a estabilidade mecânica do osso alveolar de 

suporte dos dentes (Ames et al., 2010). A DE afeta sistematicamente a remodelação 

óssea através da sinalização RANKL (Receptor Ativador do Fator Nuclear – Kappa B 

ligante) / OPG (osteoprotegerina) durante os eventos que modulam a diferenciação 
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celular dos osteoclastos e o desenvolvimento de linfócitos (Luvizuto et al., 2010a, 

2010b). Após a menopausa, a perda óssea está relacionada com a preferência da 

atividade de RANKL em relação à OPG/RANKL é o principal fator estimulante para a 

diferenciação, desenvolvimento, maturação, ativação e sobrevivência dos 

osteoclastos (Tera et al., 2014a, 2014b; Tella, Gallagher, 2014; Thummuri et al., 

2018). 

 Os agentes farmacológicos comumente utilizados para o tratamento da 

osteoporose incluem agentes anabólicos capazes de aumentar a formação óssea, 

como o hormônio da paratireóide e o uso de agentes anti-reabsortivos, como 

bisfosfonatos, calcitonina, inibidores de RANKL, raloxifeno e terapia de reposição de 

estrógeno (Das, Crockett, 2013). Apesar destas várias opções, não existe uma única 

opção capaz de restaurar totalmente a perda óssea e o uso de terapia com 

bifosfonatos (uma das principais opções de tratamento para prevenção de perda de 

massa óssea em pacientes com osteoporose) está associada a vários efeitos 

colaterais incluindo doenças gastrointestinais, osteonecrose da mandíbula, fraturas 

femorais atípicas (Rizzoli et al., 2011) e interrupção do ciclo de remodelação óssea 

(Dai et al., 2016). 

Os efeitos dos campos electromagnéticos (CEM) em sistemas biológicos 

têm sido pesquisados por séculos (Nursal et al., 2006). Nos anos 70, Bassett et al. 

(1974) pela primeira vez encontraram evidências de que o tratamento com campo 

eletromagnético pulsátil (CEMP) era capaz de acelerar a consolidação de fraturas 

ósseas em pacientes. Nas últimas quatro décadas, estudos mostram que a terapia 

utilizando CEMP como um método não invasivo e alternativo é capaz de produzir 

efeitos terapêuticos satisfatórios em uma ampla gama de doenças ósseas, tais 

como, fraturas recentes e desunidas (Bassett et al.,1982; Assiotis et al., 2012), 

osteoartrite  (Thamsborg et al., 2005; Ryang et al., 2013; Yang et al., 2018) e 

osteoporose (Jing et al., 2013;  Androjna et al., 2014). 

Vários estudos experimentais têm demonstrado que a estimulação com 

CEMP pode promover a osteogênese e potencialmente aumentar a mineralização 

óssea. (Rubin et al., 1989; Diniz et al., 2002; Chang et al., 2003; Zhang et al., 2007; 

Shen, Zhao, 2010; Jing et al., 2010, 2011).  

O CEMP tem demosntrado ser uma terapia emergente para o tratamento 

tanto da inflamação aguda quanto crônica (Selvam et al., 2007; Hedén et al., 2008; 
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Akan et al., 2010; Rawe et al., 2012). Rohde et al. (2010, 2015) demonstraram que a 

terapia com CEMP reduziram significativamente os níveis de interleucina-1β e 

exudado inflamatório em pacientes submetidas à cirurgia de reconstrução de mama. 

Investigações clínicas revelaram que CEMP poderia ajudar a aumentar a 

DMO e reduzir o risco de fraturas em pacientes com osteoporose (Tabrah et 

al.,1990; Eyres et al.,1996; Garland et al.,1999). Apesar de terem sido encontrados 

resultados positivos, as vias de sinalização exatas e seus mecanismos regulatórios 

associados da terapia CEMP em osteopenia/osteoporose ainda não estão claros 

(Jing et al., 2013). 

A aplicação da terapia com CEM na área médica encontra-se em crescentes 

pesquisas. Dados substanciais indicam que campos eletromagnéticos podem levar à 

melhora significativa na cura de tecidos moles e duros. Frente a isso, o objetivo do 

presente estudo foi avaliar a influência do CEMP na DP induzida em ratas com ou 

sem DE.  
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2 PROPOSIÇÃO 

 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar por meio da análise 

histomorfometrica, imunoistoquímica e microtomografia computadorizada (MicroCT) 

a influência do campo eletromagnético pulsátil na doença periodontal induzida em 

ratas ovariectomizadas e normais.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Os procedimentos para manipulação experimental foram realizados de 

acordo com as diretrizes estabelecidas pelo “Animal Research: Reporting of In Vivo 

Experiments” (ARRIVE).  

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com animais do 

Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT –UNESP), registrado com o nº 013/2016 e as 

ratas foram obtidas do biotério central da UNESP - Campus de Botucatu. 

Foram utilizadas 60 ratas adultas (Rattus norvegicus, variação albinus, 

Wistar) com 3 meses de idade, pesando em torno de 300 gramas. Os animais foram 

mantidos em gaiolas apropriadas à temperatura ambiente (22ºC), alimentadas com 

ração da marca Guabi Nutrilabor® e água ad libitum.  

 

 

3.1 Distribuição da amostra 

 

 

O estudo foi desenvolvido para detectar uma mínima diferença significativa 

da perda óssea na região de furca de 0,7 mm entre os subgrupos, usando α = 0,05. 

O tamanho da amostra foi calculado utilizando um power de 80% e um desvio 

padrão de 0,5 mm, conforme descrito anteriormente por Nogueira-Filho et al, (2007). 

As 60 ratas foram distribuídas aleatoriamente em dois grupos contendo 30 

animais cada, compreendidos em Sham (ovariectomia simulada) e ovarectomizadas 

(Ovz), respectivamente. 

Os grupos Sham e Ovz foram randomizados em dois subgrupos com 15 

animais cada, totalizando quatro subgrupos no experimento, que são: 

 

a) Sham - S (n=15): os animais receberam na mandíbula direita a indução à 

DP e não receberam a terapia com CEMP. Este foi o nosso grupo 

controle;  

b) Sham – CEMP (n=15): os animais receberam na mandíbula direita a 

indução à DP + terapia com CEMP;  
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c) Ovz – O (n=15): os animais receberam na mandíbula direita a indução à 

DP e não receberam a terapia com CEMP; 

d) Ovz – CEMP (n=15): os animais receberam na mandíbula direita a 

indução à DP + terapia com CEMP. 

 

A (Figura 1) ilustra o fluxograma com a distribuição da amostra. 

 

 

Figura 1 – Fluxograma da amostra 

                          
Legenda: Fluxograma da distribuição da amostra. 
Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

 

3.2 Procedimento Cirúrgico – ovariectomia 

 

Para a realização das cirurgias de ovariectomia bilateral e indução da DP, os 

animais foram anestesiados com a associação de cloridrato de Xilazina (Rompum – 

Bayer® do Brasil) e ketamina base (Dopalen – Agribands® do Brasil) por via 

intramuscular. Após a administração da anestesia, os pesos das ratas foram 

mensurados e anotados. 

Os animais foram posicionados em decúbito lateral para se obter 

visualização e fácil acesso ao flanco lateral. Em seguida, foi realizada a tricotomia da 

região com lâminas de barbear (Gillete® Brasil) e, após a anti-sepsia da região com 
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digluconato de clorexidina a 0,2 %, foi feita uma incisão longitudinal de 1 cm na pele, 

logo abaixo da costela, com a lâmina de bisturi n° 15 montada em cabo de bisturi 

BardParker®. O tecido subcutâneo foi divulsionado e o muscular incisionado para 

acessar a cavidade abdominal. Com o auxílio de uma pinça, o ovário foi tracionado 

para fora da cavidade abdominal e, após a amarria da vasculatura local com fio de 

sutura, realizou-se a excisão. Em seguida, a região foi suturada tanto da camada 

muscular com fio de sutura 5,0 absorvível de poligalactina 910 (ETHICON – Johnson 

& Johnson®) quanto da pele com fio de seda 4.0 (ETHICON – Johnson & 

Johnson®). O procedimento descrito foi realizado primeiramente no decúbito lateral 

direito e depois no esquerdo (Figura 2). 

Nos animais do grupo Sham foi realizada a ovariectomia simulada, que 

consiste na exposição, tracionamento e devolução dos ovários na cavidade 

abdominal sem a realização da excisão cirúrgica, assim, todos os animais estiveram 

submetidos às mesmas condições de estresse. 

 

 

Figura 2 - Cirurgia de ovariectomia  

 

                          

Legenda: Ovariectomia - a) posição em decúbito lateral, tricotomia e assepsia da região abdominal; b) 
incisão linear; c) exposição e amarria da vasculatura local para excisão do ovário; d) sutura. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.3 Indução da DP 

 

 

Os animais receberam a indução da DP por um único cirurgião experiente e 

treinado que estava cego em relação aos subgrupos. 

Os animais foram anestesiados e a ligadura para a indução da doença 

periodontal foi uma linha 100% algodão, nº10 (Corrente® – Ind. Brasileira) que foi 

posicionada na região cervical do primeiro molar inferior direito, tomando-se o 

cuidado em penetrar o fio no sulco gengival, portanto, em íntima proximidade aos 

tecidos gengivais, ficando o nó na região mesial (Figura 3). 

A ligadura foi mantida durante todo o período experimental. 

 

 

Figura 3 – colocação da ligadura 

 

       

Legenda: Ligadura a e b - ▲ nó da ligadura na região mesial, (→) ligadura em intimo contato com o 
sulco gengival. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

A exposição ao CEMP iniciou-se sete dias após a instalação da ligadura. 

Holzhausen et al. (2002) demostraram que há perda óssea alveolar significativa em 

doença periodontal induzida por ligadura em ratos a partir deste período. 
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3.4 Exposição ao CEMP 

 

 

O dispositivo de exposição do CEMP é composto por um gerador de sinal 

pulsátil e as bobinas de Helmholtz. As ratas foram submetidas à exposição do 

CEMP com os seguintes parâmetros fixos: 25 ciclos de -1mTesla a + 1mTlesla em 

200 microssegundos que se repete a taxa de 15 Hz (Figura 4). O tempo de 

exposição ao CEMP foi de 3 horas por dia, por 21 dias até a eutanásia (Midura et al., 

2005; Androjna et al., 2014). 

A gaiola contendo os 5 animais de cada subgrupo foi posicionada bem no 

centro do campo gerado pelas bobinas de Helmholtz. As ratas dos subgrupos sem a 

exposição do CEMP também foram colocadas no conjunto de bobina e CEMP, 

porém estavam inativadas, pois o intuito foi á apenas simular a estimulação (Tucker 

et al., 2016). 

 

 

Figura 4 - Equipamento gerador de campo eletromagnético pulsátil 

 

                  

Legenda: Equipamento gerador de campo elétrico pulsátil - a) bobinas de Helmholtz; b) fonte de 

energia; c) caixa acrílica para acondicionamento dos animais; d) conjunto formado pelas bobinas, 
fonte e caixa acrílica. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.5 Eutanásia 

 

 

Após o período experimental as ratas foram anestesiadas com sobredose de 

anestésico, pesadas e eutanasiadas. O fluxograma abaixo apresentará 

resumidamente toda a sequência operacional dos animais no experimento (Figura 

5). 

 

 

Figura 5 - Representação da sequência operacional dos animais no experimento  

 

         

Legenda: Representação da sequência operacional dos animais do início ao fim do experimento.  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Para confirmar o sucesso da ovariectomia, a análise macroscópica dos 

cornos uterinos foi realizada em todos os animais (Carvalho et al., 2006; Romualdo 

et al., 2018). As hemimandíbulas direitas foram separadas, removeram-se as 

ligaduras (Figura 6) e foram fixadas em solução de paraformaldeído tamponado 4% 

durante 48 horas. Passado este período, as peças foram lavadas em água corrente 

e 10 espécimes de cada subgrupo foram desmineralizados em Ácido etileno-amino-

tetracético (EDTA) à 10%. Os outros 5 espécimes de cada subgrupo foram 

armazenados em álcool 70% para a realização do MicroCT. Após o procedimento da 

captura das imagens estes 5 espécimes também foram desmineralizados para a 

realização das análises histomorfométrica. 
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Figura 6 – Hemimandíbula direita após a eutanásia antes e depois da remoção da 

ligadura 

 

                

Legenda: Hemimandíbulas - a) Hemimandíbula com a ligadura, (→) ligadura; b) Hemimandíbula após 
a remoção da ligadura. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

3.6 MicroCT 

 

 

As imagens MicroCT dos 5 espécimes conservados em álcool 70% foram 

feitas no microtomógrafo Skyscan 1176, Aatselaar, Bélgica, 2003 (Processo 

2009/54080-0 FAPESP - Programa Equipamentos Multiusuários) no laboratório de 

Microtomografia in vivo da Faculdade de Odontologia de Araraquara – UNESP. 

As hemimandíbulas de cada animal foram posicionadas no equipamento 

para obtenção das imagens tomográficas.  

Após obtenção das imagens, estas foram reconstruídas utilizando o software 

NRecon (SkyScan, 2011; Versão 1.6.6.0. Por meio do software Data Viewer 

(SkyScan, Versão 1.4.4 64-bit) as imagens reconstruídas foram orientadas e 

padronizadas nos planos coronal, transaxial e sagital (Figura 7). Com os três planos 

alinhados, o eixo coronal (Figura 7a) foi escolhido para se realizar a medição 

volumétrica. Esta escolha foi baseada para facilitar e se obter uma padronização em 

todas as amostras. Utilizando o software CTAnalyser – CTAn (2003-11SkyScan, 

2012 Bruker MicroCT Versão 1.12.4.0) foi determinada a região de interesse (ROI), 
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na região de furca, entre as raízes do primeiro molar inferior. Cinquenta cortes com 

18µm de espessura foram utilizados para propiciar a interpolação dos ROIs, ou seja, 

fazê-los unidos em uma só estrutura, para permitir o cálculo 3D dos índices 

volumétricos. A figura escolhida para a interpolação dos ROIs foi uma figura 

geométrica na forma de um retângulo (Figura 8), no qual todos os lados 

tangenciaram as raízes do primeiro molar inferior. A metodologia da escolha de uma 

figura geométrica para análise da região de interesse está documentada na literatura 

(Xu et al., 2013). 

 

 

Figura 7 – Planos de orientação da peça anatômica 

 

 

Legenda: a) Eixo coronal; b) Eixo transaxial; c) Eixo sagital. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 8 – Região de interesse (ROI)  

 

                                               

Legenda: Imagem da escolha da forma geométrica: O retângulo vermelho é o guia para direcionar o 
local da região de interesse (ROI). Ele ficou posicionado de tal modo que os seus lados pudessem 
tocar a face de cada uma das raízes, em todos os “cortes” que compõem o ROI. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Os parâmetros analisados através do MicroCT foram: o volume de tecido  

mineralizado (BV); o volume total de tecido, medidos pelos contornos na área de 

interesse (TV); fração de volume ósseo, ou seja, a proporção do volume de osso ao 

volume total (BV∕TV); O número de trabéculas (Tb. N) e o espaço entre trabéculas 

(Tb.Sp). 

 

 

3.7 Processamento histológico 

 

 

Após a desmineralização, cada espécime foi incluído no sentido da 

superfície de corte em bloco de parafina. Os cortes foram obtidos no sentido mesio-

distal. Para a análise histomorfométrica os blocos de parafina foram submetidos a 

cortes seriados de 5 µm e a coloração utilizada foi Hematoxilina e Eosina (HE – 

Merck & Co, Inc.) e para a análise imunoistoquímica foram feitos cortes seriados 

com 4 µm de espessura e estendidos em lâminas previamente tratadas pelo 3-

aminopropiltrietoxisilano (Sigma Chemical CO., St.Louis, USA). 

 

 

3.8 Análise histomorfométrica 

 

A análise histomorfométrica foi feita através da captura de imagens dos 

cortes histológicos, a partir de um microscópio de luz Axiophot  (Carl Zeiss, 

Oberköchen, Alemanha) acoplado a uma câmera digital AxioCam MRc (Carl Zeiss 

Oberköchen, Alemanha) que as transmite para o programa computacional 

AxioVision Release 4.7.2. A ferramenta utilizada para mensuração histomorfométrica 

foi o programa computacional NIH Image J 1.35, de domínio público. Foi mensurada 

a área entre a crista óssea e cemento na região de furca do primeiro molar inferior 

direito. A análise histomorfométrica seguiu o protocolo de medição da área de perda 

óssea na região de furca do laboratório de Patologia do ICT-Unesp, em São José 

dos Campos. 

Antes de realizar as medições oficiais, o examinador foi avaliado para 

verificar a validade e a confiabilidade dos resultados. A determinação de 
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concordância intraexaminador descrita por Eklund et al. (1993) foi realizada e o 

coeficiente de correlação de Pearson foi aplicado em medições testes. O 

examinador mensurou vinte lâminas, duas vezes em dias sucessivos e o valor 

coeficiente de correlação de Pearson foi 0,943, o que demonstrou forte correlação 

entre as mensurações, pois o valor foi bem próximo a 1. A partir dessa 

padronização, todas as medições histomorfométricas foram feitas. 

 As imagens possuíam códigos que não permitiam a identificação dos 

subgrupos ao qual pertenciam, possibilitando uma análise cega dos dados. Os 

dados foram tabulados e submetidos à análise estatística.  

 

 

3.9 Imunoistoquímica 

 

 

No processamento imunoistoquímico foram utilizados os marcadores: 

osteoprotegerina (OPG), Receptor Ativador do Fator Nuclear – Kappa B ligante 

(RANKL) e fosfatase ácida resistente ao tartarato (TRAP). Estes marcadores ósseos 

fornecem informações importantes sobre metabolismo ósseo, pois apresentam 

participação na proliferação, apoptose e reabsorção óssea (Rogers, Eastell, 2005; 

Halleen et al., 2006). 

 

 

3.9.1 Reação imunoistoquímica para detecção de OPG, RANKL e TRAP  

 

 

As amostras receberam processamento imunoistoquímico seguindo o 

protocolo descrito: Os cortes histológicos foram desparafinizados em xilol e 

hidratados em série decrescente de etanol (100º - 100º - 100º - 90º - 70° GL). A 

recuperação antigênica foi realizada através da imersão das lâminas histológicas em 

tampão citrato, pH 6,0 (EP-12- 20557 Easy Path), em câmara pressurizada 

(Decloakingchamber®, Biocare Medical, Concord, CA, EUA) com dois ciclos de 

temperatura, a 93°C, por 4 minutos e 70°C, por 25 segundos.  
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No final de cada etapa da reação imunoistoquímica, as lâminas histológicas 

foram lavadas em PBS-triton 0,1 M, pH 7,4. Posteriormente, as lâminas foram 

imersas em 3% de peróxido de hidrogênio por 30 minutos para bloqueio da 

peroxidase endógena e bloqueio dos sítios inespecíficos, respectivamente.  

As lâminas contendo amostras de cada grupo foram divididas em três lotes, 

e cada lote foi incubado com um dos seguintes anticorpos primários: anti-RANKL - 

(1:100, Goat anti-RANKL, SC-7628, Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, 

EUA), anti-OPG (1:200, Goat anti-OPG, SC-8468, Santa Cruz Biotechnology, Santa 

Cruz, CA, EUA) e anti-TRAP (1:100, Goat anti-TRAP, SC-30833, Santa Cruz 

Biotechnology, Santa Cruz, CA, EUA).  

Os anticorpos primários foram colocados em solução diluente do anticorpo 

(Spring ADS-125) e as lâminas foram colocadas em uma câmara úmida durante 16–

18 horas a 4°C de temperatura. Após as 18 horas, os cortes histológicos foram 

incubados com anticorpo secundário histofine (Easy Link one EP-12-20501) por 30 

minutos em temperatura ambiente (22 a 25 °C).  

Foi realizada a revelação utilizando-se como cromógeno o 3,3’- 

tetracloridrato de diaminobenzidina (DAB chromogen Kit®, Dako Laboratories, CA, 

USA) e a contracoloração com hematoxilina de Harris. Como controle negativo, os 

espécimes foram submetidos aos procedimentos descritos anteriormente 

suprimindo-se a utilização dos anticorpos primários.  

Um examinador cego ao estudo selecionou as lâminas para a análise 

imunoistoquímica. Outro examinador calibrado e cego ao experimento conduziu a 

análise dos dados. As análises quantitativa e semi-quantitativa foram efetuadas três 

vezes pelo mesmo examinador em dias diferentes para reduzir a variação dos dados 

(Garcia et al., 2013, 2014). 

Foram analisados 2 cortes de 5 espécimes de cada subgrupo. As 

imunomarcações foram visualizadas em microscópio óptico com sistema de captura 

e de análise de imagem AxioVision.  

Para os biomarcadores RANKL e OPG foi feita a análise semiquantitativa da 

imunomarcação em toda área de furca, com um aumento de 400x (Garcia et al., 

2013) e foi adotada uma modificação dos critérios estabelecidos por (Buduneli et al., 

2007), onde o escore estabelecido são:  
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a) escore 0 – ausência de imunomarcação (ausência total de células 

imunorreativas -IR);  

b)  escore 1- baixo padrão de imunomarcação (1/4 das células-IR);  

c)  escore 2- moderado padrão de imunomarcação (1/2 das células-IR);  

d)  escore 3- alto padrão de imunomarcação (3/4 das células-IR).  

 

Os escores de RANKL e OPG foram individualmente analisados em cada 

grupo experimental.  

Na imunomarcação para o biomarcador TRAP foi definida como aquela de 

coloração acastanhada presente no compartimento citosólico das células positivas. 

A imunomarcação para TRAP foi realizada pela contagem de células TRAP-positivas 

localizada na região de furca dos primeiros molares inferiores (Theodoro et al., 2015) 

com um aumento de 400x.  

 

 

3.10 Análise estatística 

 

 

Os dados obtidos através da mensuração do peso dos animais e do MicroCT 

foram submetidos à análise estatística por meio dos programas computacionais: 

MINITAB (Minitab, version 18) e GraphPad Prism 5.0, (GraphPad Software Inc., La 

Jolla, CA, USA). Para a análise histomorfométrica e imunoistoquímica foi utilizado o 

programa computacional R (R Core Team, 2017). 

A estatística descritiva foi realizada através cálculo de médias e desvio 

padrão, enquanto que a estatística inferencial foi realizada através da análise de 

variância (one way ANOVA) seguido do pós-teste de Tukey, ambos ao nível de 

significância convencional de 95% (p<0,05).  

Para o cálculo da imunomarcação TRAP foi utilizado o teste exato de Fisher, 

com nível de detecção de significância  = 0,05. É um teste de significância 

estatística aplicado a tabelas de contingência de dados categóricos (Fisher, 1962; 

Agresti, 2002).  
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4 RESULTADO 

 

 

4.1 Constatações clínicas 

 

 

A análise macroscópica dos cornos uterinos após a eutanásia (Figura 9) 

confirmou o sucesso da ovariectomia, pois no grupo Sham se apresentaram róseos 

e volumosos, enquanto no grupo Ovz estavam atróficos e anêmicos.  

 

 

Figura 9 – Cornos uterinos após a eutanásia 

 

    

Legenda: Figura ilustrativa dos úteros das ratas após a eutanásia - a) Útero encontrado na presença 
de estrógeno: vascularizado, róseo e volumoso (→) e ovários (♦); b) Útero encontrado na deficiência 
de estrógeno: atrófico e anêmico (→). 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 

Comparando-se os pesos das ratas desde o início até o final do experimento 

observa-se que os animais ganharam peso nesse período. No entanto, desde o 

momento das cirurgias até o dia da eutanásia todos os animais apresentaram a 

média de peso sem diferença estatística significativa.  
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Os dados da estatística descritiva (média±desvio padrão) obtidos do peso 

corpóreo dos animais estão representados na tabela 1, mostrada a seguir. 

 

 

Tabela 1 - Média e desvio padrão referente ao peso dos animais 

 

            Subgupos   

  Períodos     Sham-S   Sham -CEMP      Ovz-O Ovz - CEMP 

Inicial   279±31,04   294,26±19,72  281,4±21,06  257,73±24,02 

Final  321,8±16,59    324,13±15,6   343±30,86   369,13±38,3   

Legenda: Medias e desvio padrão referente ao peso dos animais realizada através da análise de 
variância ANOVA seguido do pós-teste de Tukey, ambos ao nível de significância convencional de 
95% (p<0,05).  
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 

O gráfico 1 (Figura 10) referente aos valores médios e desvio padrão do 

peso dos animais, não apresenta diferença estatisticamente significante 

intrasubgrupo e intersubgrupo. 

 

 

Figura 10 – Peso dos animais 

 

                          

Legenda: Médias e desvio padrão referente aos pesos dos animais realizada através da análise de 
variância ANOVA seguido do pós-teste de Tukey, ambos ao nível de significância convencional de 
95% (p<0,05).  
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.2 Resultados da análise MicroCT 

 

 

Os dados da estatística descritiva (média ± desvio padrão) obtidos das 

análises MicroCT (BV, TV, BV∕TV, Tb. N e Tb. Sp) estão apresentados na tabela 2, 

mostrada a seguir: 

 

 

Tabela 2 – Médias e desvio padrão dos dados obtidos na análise microCT 

 

        Subgrupos                           

Parâmetros      Sham-S Sham-CEMP                Ovz-O   Ovz –CEMP 

BV (mm³)    3,94±1,84   3,89±1,45     3,98±1,91    3,85±1,68 

TV (mm³) 9143±1623,68  10935±898 10079±922,03 9334±1094,96 

BV∕TV (%)     41±14,64    39±19,95      42±20,3     49±14,29 

Tb. N (mm-1)  0,0089±0,0017 0,0086±0,0007 0,009±0,0014 0,0093±0,001 

Tb. Sp (mm)     0,35±0,47     0,35±0,34     0,34±0,44     0,35±0,37 

Legenda: Médias e desvio padrão realizada através da análise de variância ANOVA seguido do pós-
teste de Tukey, ambos ao nível de significância convencional de 95% (p<0,05).  
(BV); volume total de tecido, medidos pelos contornos na área de interesse (VT); fração de volume 
ósseo (BV∕TV); número de trabéculas (Tb. N) e o espaço entre as trabéculas (Tb. Sp). 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

O gráfico 2 (Figura 11) referente aos valores médios e desvio padrão do BV, 

não apresentou nenhuma diferença estatisticamente significante entre os subgrupos.  
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Figura 11 – Gráfico do volume de tecido mineralizado (BV) 

 

                           

Legenda: Médias e desvio padrão referente ao volume de tecido mineralizado (BV) realizada através 
da análise de variância ANOVA seguido do pós-teste de Tukey, ambos ao nível de significância 
convencional de 95% (p<0,05).  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

O gráfico 3 (Figura 12) referente aos valores médios e desvio padrão do TV, 

não apresentou nenhuma diferença estatisticamente significante entre os subgrupos.  

 

 

Figura 12 – Gráfico do volume de tecido (TV) 

 

                        

Legenda: Médias e desvio padrão referente ao volume tecidual total (TV) realizada através da análise 
de variância ANOVA seguido do pós-teste de Tukey, ambos ao nível de significância convencional de 
95% (p<0,05).  
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O gráfico 4 (Figura 13) referente aos valores médios e desvio padrão do 

BV∕TV, não apresentou nenhuma diferença estatisticamente significante entre os 

subgrupos.  

 

 

Figura 13 – Gráfico da fração de volume ósseo (BV∕TV) 

 

                          

Legenda: Médias e desvio padrão referente à fração de volume ósseo (BV∕TV) realizada através da 
análise de variância ANOVA seguido do pós-teste de Tukey, ambos ao nível de significância 
convencional de 95% (p<0,05).  
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 

O gráfico 5 (Figura 14) referente aos valores médios e desvio padrão do Tb. 

N, não apresentou nenhuma diferença estatisticamente significante entre os 

subgrupos.  

 

 

Figura 14 – Gráfico do número de trabéculas 

 

                          

Legenda: Médias e desvio padrão referente ao número de trabéculas (Tb. N) realizada através da 
análise de variância ANOVA seguido do pós-teste de Tukey, ambos ao nível de significância 
convencional de 95% (p<0,05). 
Fonte: Elaborada pelo autor.  
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O gráfico 6 (Figura 15) referente aos valores médios e desvio padrão do Tb. 

Sp, não apresentou nenhuma diferença estatisticamente significante entre os 

subgrupos.  

 

 

Figura 15 – Gráfico do espaço entre trabéculas 

 

           

Legenda: Médias e desvio padrão referente ao espaço entre trabéculas (Tb. Sp) realizada através da 
análise de variância ANOVA seguido do pós-teste de Tukey, ambos ao nível de significância 
convencional de 95% (p<0,05).  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

4.3 Avaliação histológica na região da furca 

 

 

Na região da furca, todos os subgrupos apresentaram tecido conjuntivo 

desorganizado com infiltrado inflamatório, destruição do ligamento periodontal,  

áreas de reabsorções ósseas alveolares e cementárias. 

A Figura 16 representa as fotomicrografias dos cortes histológicos do 

primeiro molar inferior direito na região de furca.  
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Figura 16 – Fotomicrografias dos cortes histológicos do primeiro molar inferior direito 

na região de furca        

 

                     

Legenda: Fotomicrografias dos cortes histológicos do primeiro molar inferior direito na região de   
furca - a) Subgrupo Sham-S; b) Subgrupo Sham-CEMP; c) Subgrupo Ovz-O e d) Subgrupo Ovz-
CEMP. (de) dentina; (pd) polpa dentária e (to) tecido ósseo. Aumento original 25X. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

 

4.4 Resultados da análise histomorfométrica 

 

 

Os dados da estatística descritiva (média ± desvio padrão) obtidos da 

análise histomorfométrica da perda óssea na região de furca estão apresentados na 

tabela 3, mostrada a seguir: 
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Tabela 3 – Médias e desvio padrão dos dados obtidos na análise da perda óssea na 

região de furca 

 

            Subgupos   

 Parâmetro      Sham-S    Sham -CEMP      Ovz-O Ovz - CEMP 

Perda óssea 

(mm2)    

   1,38±1,10       1,64±1,03      1,73±1,0    1,39±1,01   

Legenda: Medias e desvio padrão referente a perda óssea na região de furca realizada através da 
análise de variância ANOVA seguido do pós-teste de Tukey, ambos ao nível de significância 
convencional de 95% (p<0,05).  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

O gráfico 7 (Figura 17) referente aos valores médios e desvio padrão da 

análise histomorfométrica da perda óssea na região de furca, não apresentou 

nenhuma diferença estatisticamente significante entre os subgrupos.  

 

 

Figura 17 – Gráfico da análise histomorfométrica da perda óssea na região de furca 

 

                   

Legenda: Médias e desvio padrão referente a análise histomorfométrica da perda óssea na região de 
furca realizada através da análise de variância ANOVA seguido do pós-teste de Tukey, ambos ao 
nível de significância convencional de 95% (p<0,05).  
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.5 Resultados da análise imunoistoquímica 

 

 

A expressão do biomarcador RANKL na região de furca dos primeiros 

molares inferiores apresentou-se com maior frequência no subgrupo Ovz-O em 

relação aos outros subgrupos (Figura 18).  

 

 

Figura 18 – Gráfico 8 e imagens da imunomarcação para o biomarcador RANKL na 

região de furca nos primeiros molares inferiores direito 

   

 

Legenda: Imunomarcação para RANKL - a) Gráfico 8 mostrado a distribuição dos Scores (em 
porcentagem) referente ao padrão de imunomarcação para RANKL. Fotomicrografias das 
imunomarcações do biomarcador RANKL na região de furca dos primeiros molares inferiores direito - 
b) Subgrupo Ovz-O - com alto padrão de imunomarcação; c) Subgrupo Ovz-CEMP – com moderado 
padrão de imunomarcação; d) Subgrupo Sham-S – com moderado padrão de imunomarcação e e) 
Subgrupo Sham-CEMP – com baixo padrão de imunomarcação. (→) osteoclasto e (to) tecido ósseo. 
Aumento original 400x. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O biomarcador OPG na região de furca dos primeiros molares inferiores 

apresentou-se com menor expressão no subgrupo Ovz-O em relação aos outros 

subgrupos (Figura 19). 

 

 

Figura 19 – Gráfico 9 e imagens da imunomarcação para o biomarcador OPG na 

região de furca nos primeiros molares inferiores direito 

 

 

Legenda: Imunomarcação para OPG - a) Gráfico 9 mostrado a distribuição dos Scores (em 
porcentagem) referente ao padrão de imunomarcação para o biomarcador OPG. Fotomicrografias 
das imunomarcações do biomarcador RANKL na região de furca dos primeiros molares inferiores 
direito - b) Subgrupo Ovz-O - com baixo padrão de imunomarcação; c) Subgrupo Ovz-CEMP – com 
moderado padrão de imunomarcação; d) Subgrupo Sham-S – com alto padrão de imunomarcação e 
e) Subgrupo Sham-CEMP – com alto padrão de imunomarcação. (→) osteoblasto e (to) tecido ósseo. 
Aumento original 400x.  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Para o cálculo da imunomarcação TRAP foi utilizado o teste de Fisher. O 

valor calculado do teste F=1,020983 se encontra dentro dos limites do intervalo de 

confiança para  = 0,05 (0,2817002 e 3,7165223) indicando que não foi observada 

diferença com significância estatística entre os subgrupos. Na figura abaixo (Figura 

20) estão apresentadas as fotomicrografias das imunomarcações do biomarcador 

TRAP nos 4 subgrupos. 
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Figura 20 – Imagens da imunomarcação para o biomarcador TRAP na região de 

furca nos primeiros molares inferiores direito 

 

                  

Legenda: Fotomicrografias das imunomarcações do biomarcador TRAP na região de furca dos 
primeiros molares inferiores direitos - a) Subgrupo Ovz-O; b) Subgrupo Ovz-CEMP; c) Subgrupo 
Sham-S e d) Subgrupo Sham-CEMP. (→) Células TRAP-positivas e (to) tecido ósseo. Aumento 
original 400x. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 



39 

 

   
 

5 DISCUSSÃO 

 

 

A DP crônica é a forma mais frequente das doenças periodontais (Raitapuro-

Murray et al., 2017), e tem como característica a formação de bolsas nos tecidos 

periodontais e/ou recessão gengival. Sua manifestação é prevalente em adultos, 

mas pode ocorrer em qualquer idade. É a principal causa de perda dentária e 

também é considerada uma das duas maiores ameaças à saúde bucal (de Pablo et 

al., 2009; Benjamin, 2010). 

O hormônio estrógeno desempenha um papel essencial para a manutenção 

da homeostase óssea (Florencio-Silva et al., 2017). O estrógeno tem participação 

direta na formação de osteoblastos que mantêm atividades de formação e 

manutenção óssea e a perda crônica do estrógeno em mulheres na menopausa está 

associada a um declínio destas atividades (Khosla et al., 2012). A DE, caracterizada 

em mulheres na pós menopausa, tem vários efeitos na saúde bucal (Scardina, 

Messina, 2012) e pode influenciar a remodelação óssea em locais com processo 

inflamatório, resultando em uma reabsorção exacerbada (Romualdo et al., 2018).  

Os CEMP foram utilizados com sucesso como terapia adjuvante na 

aceleração do reparo de fraturas ósseas recentes e não consolidadas, cicatrização 

de feridas, redução da dor (Basset et al., 1977; Ross et al., 2013) e de inflamação   

aguda e crônica (Selvan et al., 2007; Akan et al., 2010). Guo et al. (2012) avaliaram 

em uma meta análise que a terapia com CEMP tem eficácia no tratamento de dor e 

edema pós-operatório. 

Sobre a escolha do modelo animal, os resultados dos trabalhos de Wronsky 

et al. (1988a;1988b;1989) revelam muitas similaridades quantitativas existentes 

entre os efeitos da DE e do tratamento hormonal em ratas e humanos, sugerindo 

que o modelo animal de ovariectomia utilizando-se o rato deve ser útil para 

avaliações iniciais de tratamentos ou processos fisiológicos no tecido ósseo. 

Kalu, em 1991, designou os modelos baseados em ratas de 3 meses como 

modelo de rata madura. O termo maduro foi utilizado para enfatizar que as ratas 

estão em fase reprodutiva, sexualmente maduras, sendo capazes de responder 

apropriadamente à deficiência do hormônio sexual e às sequelas decorrentes da 

ovariectomia. Pela facilidade de obtenção e pela similaridade das características da 
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perda óssea, ratas nesta idade são amplamente utilizadas para estudar a deficiência 

do hormônio ovariano. 

O CEMP demonstrou ser eficaz em modelos animais de osteoporose (Jing et 

al., 2010, 2011, 2013, 2014; Androjna et al., 2014). Embora os efeitos positivos da 

terapia com CEMP no osso osteoporótico tenham sido documentados, pouco se 

sabe sobre os efeitos da aplicação do CEMP na osteoporose induzida em ratas 

ovariectomizadas (Zhou et al., 2017). 

 Vários estudos demonstraram que a estimulação do CEMP pode melhorar a 

mineralização, a microarquitetura óssea e promover a resposta dos osteoblastos 

(Zhang et al., 2007; Shen, Zhao, 2010; Jing et al., 2014; Lei et al., 2018). No entanto 

estudos relatam que o CEMP não teve efeito na remodelação óssea (Mollon et al., 

2008; Handoll, Elliott, 2015). van der Jagt et al. (2012) avaliaram os efeitos do CEMP 

em ratas ovariectomizadas em quatro protocolos diferentes e o CEMP não induziu 

quaisquer alterações no osso esponjoso ou cortical em comparação aos grupos 

controles. No presente estudo não foi apresentado nenhuma diferença 

estatisticamente significante entre os subgrupos na avaliação da microarquitetura 

óssea através do MicroCT e nem na quantidade de perda óssea devido a DP 

induzida avaliada através da histomorfometria.  

Embora a osteoporose também tenha sido considerada um fator de risco 

para a progressão da DP (Martínez-Maestre et al., 2010;  Esfahanian et al., 2012; 

Guiglia et al., 2013), outros estudos mostram que esta relação é controversa (Kuo  et 

al., 2008; Marjanovic et al., 2013; Darcey et al., 2013). Enquanto alguns autores 

observam um efeito negativo da DE em várias regiões da mandíbula (Tanaka et al., 

2002; Duarte et al., 2004) outros autores não observaram alterações maxilares 

decorrentes da ovariectomia (Moriya et al., 1998; Esteves et al., 2015; Lee et al., 

2018). 

A manutenção da massa óssea é dependente da atividade de remodelação 

óssea contínua, que envolve os efeitos balanceados da formação óssea 

osteoblástica e reabsorção óssea osteoclástica (Henriksen et al., 2009; Martin et al., 

2009). Estudos mostraram que o sistema RANK / RANKL / OPG desempenha um 

papel fundamental na osteoclastogênese e na função dos osteoclastos (Dougall et 

al., 1999; Simonet et al., 1997; Boyce, Xing, 2008).  
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A interação de RANKL com RANK em células precursoras de osteoclastos 

hematopoiéticas aumenta o recrutamento e ativação de osteoclastos (Zhou et al., 

2013). No entanto, a OPG, um receptor solúvel, compete com RANKL pela RANK 

para inibir o recrutamento e a ativação dos osteoclastos, controlando assim a 

reabsorção óssea osteoclástica (Simonet et al., 1997; Boyce, Xing, 2008). 

Chang et al. (2005) mostraram que o CEMP poderia regular as 

concentrações de osteoclastogênese, reabsorção óssea, RANKL, OPG e fator 

estimulante de colônias de macrófagos (M-CSF) no sistema de cultura de medula 

óssea. Zhou et al. (2013) mostraram que o CEMP suprimiu a expressão RANKL e 

aumentou a expressão de OPG em ratas ovariectomizadas. Estes resultados 

corroboram com o nosso estudo, pois o subgrupo Ovz-O obteve maior expressão de 

RANKL e menor expressão de OPG, comparado aos outros subgrupos. No entanto, 

Chen et al. (2012) sugeriram que o CEMP não teve efeito sobre a expressão de 

RANKL em ratas ovariectomizadas. 

 Embora tenha sido documentado que a estimulação de CEMP tem a 

capacidade de promover a osteoblastogênese, ainda não temos uma compreensão 

adequada dos efeitos regulatórios e mecanismos relacionados do CEMP nas 

atividades e funções osteoclásticas (Wang et al., 2017). 

Dai et al. (2016) avaliaram alterações iniciais no volume ósseo alveolar em 

ratas com DP induzida e ovariectomizadas nos períodos 0, 3, 7 e 11 dias e 

constatou que somente no período de 3 dias houve maior expressão de células 

TRAP-positivas na região de furca de ratas ovariectomizadas em relação as ratas 

Sham. No presente estudo as ratas permaneceram durante 28 dias com a ligadura e 

não apresentou resultado estatisticamente significante em nenhum subgrupo 

referente à expressão do biomarcador TRAP. Barnaba et al. (2012) não encontraram 

nenhum resultado significativo da expressão do biomarcador TRAP em osteoclastos 

na presença de CEMP.  

O mecanismo exato sobre como os osteoclastos respondem estimulação 

externa ao CEMP ainda não é conhecido. Ainda carecemos de conhecimentos 

básicos essenciais sobre os parâmetros de exposição ideais do CEMP na inibição 

de atividades e funções osteoclásticas. Essas questões representam limitações 

significativas para a aplicação científica do CEMP em clínicas (Wang et al., 2017). 
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Fatores que dificultam melhores constatações sobre os efeitos da terapia 

com CEMP são as diferentes especificações dos componentes geradores de CEMP, 

o tempo de exposição, os diferentes tratamentos e as diferentes análises. Além das 

diferenças nas características dos tratamentos usados em cada estudo com CEMP, 

as idades dos animais também variam (van der Jagt et al., 2012).  Neste estudo, a 

construção do gerador de CEMP e o tempo de exposição foram baseados nos 

estudos de Midura et al. (2005), Jing et al. (2013) e Androjna et al. (2014).  

Até o momento não há nenhum estudo avaliando os efeitos do CEMP na 

doença periodontal induzida em ratas Sham e ovariectomizadas e sugerimos que 

novos estudos devem ser realizados. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Neste estudo não encontramos evidências significativas da terapia com 

CEMP na doença periodontal induzida em ratas Sham e e ovariectomizadas. No 

entanto sugerimos que novos estudos com diferentes protocolos devem ser 

realizados. 
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