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Epígrafe

Machado, T. Efeito do substituto ósseo particulado associado ou não ao MTA na
citotoxicidade, resposta tecidual e reparo ósseo em defeitos críticos em calvária de ratos
RESUMO
A utilização de biomateriais que visam devolver o volume ósseo perdido após a perda
dentária tem se expandido. O osso é um tecido conjuntivo altamente especializado,
possuindo dinâmica aposicional onde o equilíbrio entre neoformação e reabsorção
envolve a interação de fatores endócrinos, parácrinos e autócrinos. Diversas
associações de materiais diversos e substitutos ósseos têm sido estudadas, porém, o
MTA (Agregado Trióxido Mineral) ainda carece de informações acerca da sua utilização
como substituto ósseo ou em associação com demais substitutos. Assim, o objetivo
deste estudo foi avaliar a influência da presença do MTA Angelus Branco® nas
proprorções de 5%, 10% e 15% em associação com substituto ósseo de Hidroxiapatita e
β- Tricálcio Fosfato na citotoxicidade, resposta tecidual e reparo ósseo, em defeito
crítico em calvária de ratos. Para tanto, utilizou-se cultura celular da SAOS-2 para
avaliação citológica e ensaio MTT do contato direto e eluentes. Também foram
utilizados 112 ratos machos Wistar distribuídos em 7 grupos e avaliados em 2 tempos (7
e 28 dias). Após eutanasiados foram submetidos à microtomografia e por coloração de
hematoxilina e eosina para análise histológica e histomorfométrica. A análise da
homocedasticidade foi realizada pelo teste Shapiro-Wilk, para distinção dos dados
paramétricos e não paramétricos. Para análise dos dados paramétricos, foi realizada
análise de variância One-Way (ANOVA One-Way) e realizado o pós-teste de Tukey para
os parâmetros microtomográficos e para a citotoxicidade foi aplicado o teste de correção
de Bonferroni. Para os dados não paramétricos utilizou-se o Kruskal-Wallis e Mann
Whitney. Adotou-se o nível de significância de p <0,05. Os parâmetros volume ósseo
(BV), porcentagem de volume ósseo (BV/TV), espessura do trabeculado ósseo (Tb.Th)
e número de trabéculas (Tb.N) não apresentaram diferenças estatísticas. Sendo o grupo
Osteosynt® +15% MTA o grupo com maiores valores médios para os parâmetros BV,
BV/TV, Tb.Th e Tb.N. A análise histomorfométrica para neoformação óssea e
reabsorção dos biomateriais não apresentaram diferenças estatísticas. De acordo com
os resultados, pode-se concluir que, estatisticamente, a adição de MTA nas 3
proporções testadas não demonstrou efetividade quando comparada ao uso isolado dos
substitutos ósseos Bio-Oss® e Osteosynt® e coágulo. No entanto, foi evidenciada
tendências à superioridade numérica quanto ao volume ósseo neoformado da
associação Osteosynt® + 15% MTA aos 7 dias e Osteosynt® + 5% MTA e Osteosynt®
+ 10% MTA nas análises aos 28 dias.
Palavras chave: 1. Substitutos ósseos 2. Regeneração óssea 3. Sobrevivência
celular 4. Ratos

Machado, T. Effect of particulate bone substitute associated or not to MTA on
cytotoxicity, tissue response and bone repair in critical defects in rats calvaria
The use of biomaterials that aim to return lost bone volume after tooth loss has
expanded. Bone is a highly specialized connective tissue with appositional dynamics
where the balance between neoformation and resorption involves the interaction of
endocrine, paracrine and autocrine factors. Several associations of different materials
and bone substitutes have been studied. However, the MTA (Mineral Trioxide
Aggregate) still lacks information about its use as bone substitute or in association with
other substitutes. Thus, the aim of this study was to evaluate the influence of presence of
MTA Angelus Branco® in the 5%, 10% and 15% proportions in association with
Hydroxyapatite and β-Tricalcium Phosphate bone substitute in cytotoxicity, tissue
response and bone repair in critical defect in rat calvaria. For this, SAOS-2 cell culture
was used for cytological evaluation and MTT assay of direct contact and eluents. We
also used 112 male Wistar rats distributed into 7 groups and evaluated at 2 distinct times
(7 and 28 days). After euthanasia, the specimens were submitted to microtomography
and hematoxylin and eosin staining for histological and histomorphometric analysis. The
analysis of homoscedasticity was performed by the Shapiro-Wilk test for distinction of
parametric and non-parametric data. For analysis of parametric data, one-way analysis
of variance (One-Way ANOVA) was performed and Tukey's post-test was performed for
the microtomographic parameters and for the cytotoxicity the Bonferroni correction test
was applied. For non-parametric data we used the Kruskal-Wallis and Mann Whitney.
The significance level of p <0.05 was adopted. The parameters bone volume (BV), bone
volume percentage (BV / TV), bone trabecular thickness (Tb.Th) and number of
trabeculae (Tb.N) showed no statistical differences. The Osteosynt ® + 15% MTA group
was the group with the highest mean values for the parameters BV, BV / TV, Tb.Th and
Tb.N. Histomorphometric analysis for bone neoformation and biomaterial resorption
showed no statistical differences. According to the results, it can be concluded that,
statistically, the addition of MTA in the 3 tested proportions did not show effectiveness
when compared to the isolated use of the Bio-Oss® and Osteosynt® bone substitutes and
clot. However, trends in numerical superiority regarding the newly formed bone volume
of the association Osteosynt® + 15% MTA at 7 days and Osteosynt® + 5% MTA and
Osteosynt® + 10% MTA in the analyzes at 28 days were evidenced.
Keywords: 1. Bone graft substitutes 2. Bone regeneration 3. Cell survival 4. Rats
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1. Introdução

Os estudos sobre o processo de reparo ósseo, bem como acerca da utilização de
substitutos ósseos para ganho de volume e altura óssea perdida pela reabsorção
fisiológica após perdas dentárias tem representado um desafio constante para
pesquisadores em todo o mundo. Avaliar as diferentes possibilidades existentes e
fornecer meios de modular o reparo ósseo acelerando o processo de neoformação
óssea tem sido uma forte temática dentro da pesquisa odontológica, em reconstruções
maxilofaciais. Apesar de o enxerto autógeno ser colocado como “padrão ouro” para tais
reabilitações o uso de materiais homógenos, xenógenos e alopláticos acaba visando
diminuir não apenas o tempo de tratamento, mas também o número de procedimentos e
evitar acessos cirúrgicos múltiplos para coleta de enxertos e enxertia, permitindo inferior
prevalência de convalescência[1, 2], para que assim os pacientes possam receber suas
reabilitações implantossuportadas mantendo o alto índice de sucesso alcançado pelos
implantes dentários após a descoberta da osseointegração por P I Branemark[3].
A utilização destes biomateriais visa devolver o volume ósseo perdido após a perda
dentária tem se expandido e diversas técnicas para tal intento tem sido desenvolvidas.
Contudo, o processo de incorporação do biomaterial, onde no momento da implantação,
devido ao atraso no reparo ósseo, as condições necessárias para a correta execução da
técnica cirúrgica não estejam todas presentes, levando assim a complicações como
baixos valores de torque e/ou estabilidade primária deficiente, soltura do material
enxertado, baixo índice de contato entre osso viável e implante[4, 5].
O osso é um tecido conjuntivo altamente especializado, possuindo dinâmica
aposicional onde o equilíbrio entre neoformação e reabsorção envolvendo a interação
de fatores endócrinos, parácrinos e autócrinos. Os osteoblastos e sua diferenciação
possuem papel fundamental neste processo, tendo sua regulação por meio de
hormônios, citocinas e diversos fatores de transcrição[6-8].
Diversas associações de materiais têm sido estudadas, contudo o MTA (Agregado
Trióxido Mineral) ainda carece de informações acerca da sua utilização como substituto
ósseo ou em associação com demais substitutos. O MTA branco em particular é um
material odontológico largamente utilizado, com destaque na endodontia como cimento
reparador. O MTA teve seu uso em odontologia iniciado na década de 1990 como
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cimento reparador para selamento de perfurações patológicas ou iatrogênicas entre o
elemento dentário e o meio que o cerca, contudo, suas propriedades favoráveis quanto
ao reparo o colocaram como material a ser usado em pulpotomias, capeamentos
pulpares diretos apicificações entre outros usos. [9-11].
Estudos prévios demonstram o MTA como sendo um material biocompatível que
possui atividade antimicrobiana e induz a formação de tecidos mineralizados[11-15].
Podendo ser encontrado nas cores cinza ou branca, onde a principal diferença pode
estar nas concentrações de Al2O3, MgO e FeO, onde as concentrações desses óxidos
são consideravelmente menores no MTA branco em comparação com o cinza[16].
Zdrilic e Azevedo (2017) avaliaram as propriedades do MTA enquanto material
indutor de regeneração em células do ligamento periodontal e osso alveolar. Para tanto
utilizaram um modelo animal transgênico em uma abordagem de mapeamento de
destino Cre-LoxP indutível para examinar os efeitos do MTA. Essa abordagem
possibilitou avaliar a capacidade reparadora e regenerativa do MTA permitiu identificar
pela analise histológica melhor reparo em dentes tratados com MTA, como demonstrado
pela maior expansão de células progenitoras e osteoblastos em comparação com
dentes do grupo controle[17].
Gandolfi et al. (2017) avaliaram a capacidade osteoindutiva

de diferentes

cimentos a base de silicato de cálcio (ProRoot MTA, MTA Plus), em tíbia de coelhos
verificando a resposta tecidual dos materiais quando em contato com a porção medular
do osso. Tanto o ProRoot MTA

quando o MTA Plus apresentaram capacidade de

adesão óssea, sendo que o ProRoot MTA

apresentou capacidade de indução da

neoformação óssea[18].
Um dos mais difundidos substitutos ósseos é o osso bovino particulado, utilizado
para manutenções de rebordos pós-extrações, levantamentos de seio maxilar,
aumentos ósseos horizontais e verticais, são técnicas dentro da rotina clínica que
comumente são utilizadas pelo clínico. Contudo, o tempo de neoformação óssea ainda
denota um longo período para formação e maturação até que o mesmo esteja apto para
implantação se subsequente recebimento e dispersão fisiológica de cargas[1].
Schmitt et al. (2015) observaram que após períodos de 5 anos tanto o osso
autógeno, osso autógeno associado ao bovino particulado e o osso bovino particulado
apresentavam características semelhantes morfologicamente[19].
Chaves et al. (2012) por sua vez utilizaram o osso bovino particulado em coelhos
e demonstraram que a expressão de proteínas como Rank-L e osteocalcina, essenciais
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para o reparo, ocorre de maneira satisfatória nesse modelo experimental, indicando um
reparo normal mesmo em caso de enxertos inorgânicos, como o caso do osso bovino
particulado[20]. Por sua vez Kim DM et al. (2017) avaliaram o efeito de duas diferentes
marcas de substitutos ósseos em defeitos críticos em rebordos alveolares de cães,
ambos os materiais apresentaram boa biocompatibilidade, e quanto ao volume ósseo
formado em comparação com o controle sem enxertia os materiais apresentaram quase
duas vezes mais osso neoformado quando em comparação com o grupo controle, além
de apresentarem maior preservação de dimensões ósseas mesio-distais e vestíbulolinguais [21]
O material ideal para enxertia e utilização como substituto ósseo deve respeitar
conceitos como a osseoindução, osteocondução e osteogênese.[22, 23] Atualmente no
mercado não há disponibilidade de tal material, contudo o desenvolvimento de
pesquisas que visam o desenvolvimento de um biomaterial ideal para enxertia óssea
que se aproxime ao máximo do osso autógeno é uma constante, para tanto, a avaliação
das propriedades biológicas de diversos materiais e a associação destes, onde as
propriedades de cada material possam vir a trabalhar de forma conjunta para o aumento
da capacidade curativa e reabilitadora do mesmo.
O osso particulado tem como finalidade principal permitir a formação de um
arcabouço capaz de induzir a neoformação óssea e conduzir as células indiferenciadas
da linhagem óssea a migrarem de forma mais rápida e eficaz para a área a ser
reparada, permitindo que osso neoformado, vital e viável encontre-se disponível para o
procedimento reabilitador [22, 23]. O MTA por sua vez possui propriedades
interessantes quando se pensa em reparo ósseo, estimulando diferenciação celular,
migração de células indiferenciadas e ação antibiótica[12-15], que ao atuarem de forma
sinérgica com o enxerto particulado podem beneficiar o reparo ósseo promovendo um
reparo otimizado e possibilitando uma prática clínica mais rápida e eficaz, impactando
diretamente na qualidade de vida do paciente alvo das várias modalidades de
tratamento onde os enxertos particulados podem vir a ser utilizados. Desta forma a
associação do MTA com substitutos ósseos tem sugerido potencial para diminuição do
tempo de reparo e maior qualidade óssea no leito enxertado, diminuindo assim o tempo
de espera para o paciente em grandes reabilitações.
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2. Objetivo
O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da presença do MTA Angelus
Branco® (Angelus Indústria de Produtos Odontológicos S/A, Londrina, Brasil) na
citotoxicidade, resposta tecidual e reparo ósseo quando associado a substituto ósseo
particulado, utilizando como modelo experimental o defeito crítico de 5 mm em calvária
de ratos, através de técnicas histológicas de forma quantitativa e qualitativa.
A hipótese nula apresentada neste estudo foi que a associação do MTA ao
material particulado não teve diferenças ao uso isolado de material particulado.

3. Materiais e métodos

3.1 Ética em estudo animal
Previamente ao início do experimento, o projeto de pesquisa foi submetido à
apreciação e aprovado pelo comitê de ética no uso do animal (CEUA), processo 1752019.

3.2 Materiais Experimentais
Foram empregados o cimento reparador MTA Angelus Branco® (Angelus
Indústria de Produtos Odontológicos S/A, Londrina, Brasil) e os substitutos ósseos
Osteosynt® (Eincobio, Belo Horizonte, MG, Brasil), e Geistlich Bio-Oss® (Geistlich,
Schlieren, Suíça). Os materiais foram manipulados de acordo com as instruções do
fabricante e as diferentes proporções foram obtidas a partir de mensuração de massa
em balança de precisão.

Desta forma serão proporcionadas da seguinte maneira:
Proporção 1: 0,95g (biomaterial particulado) + 0,05g (MTA)
Proporção 2: 0,90g (biomaterial particulado) + 0,10g (MTA)
Proporção 3: 0,85g (biomaterial particulado) + 0,15g (MTA)

Cimento Reparador MTA Angelus Branco®
MTA Angelus Branco® é um cimento composto de óxidos minerais na forma de
finas partículas hidrofílicas. Apresenta na sua composição SiO2, K2O, Al2O3, Na2O,
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Fe2O3, SO3, CaO, Bi2O3 e MgO. Além de resíduos insolúveis de sílica cristalina, óxido
de cálcio e sulfatos de potássio e sódio[16].
Geistlich Bio-Oss®
Geistlich Bio-Oss® é um substituo ósseo usado em odontologia. As excelentes
propriedades osteocondutivas de Geistlich Bio-Oss® conduzem a uma regeneração
óssea previsível e eficiente. As partículas de Geistlich Bio-Oss® se tornam parte integral
da estrutura óssea recém-formada e conservam seu volume a longo[24].
Osteosynt® (40:60)
Osteosint® com propriedades osteocondutivas permitindo aumento da quantidade de
osso

viável

em

áreas

de

reabilitações

implantossuporadas,

possuindo

boa

biocompatibilidade e previsibilidade. Suas partículas integram-se à matriz óssea
permitindo a formação de osso vital[25].

3.3 Ensaio in vitro

3.3.1 Cultura de células
O estudo in vitro dos materiais avaliados (MTA, Osteosynt®, Bio-Oss® e as
associações Osteosynt® + MTA em diferentes concentrações) foram realizadas
utilizando células de linhagem Saos-2, amplamente utilizadas em estudos de
diferenciação, proliferação e metabolismo ósseo[26-28].
Saos-2 foram cultivadas em meio de cultura in Dulbecco modified Eagle medium
(DMEM), suplementado com 10% de soro fetal bovino (fbs) (Gibco BRL, Gaithersburg,
MD), estreptomicina (50mg/mL) e 1% coquetel antibiótico/antifúngico (300 U/mL, 300
mg/mL estreptomicina, 5 mg/mL anfotericina B) (Gibco BRL) sob condições
estandardizadas para cultura celular (37ºC, 100% umidade, 95% ar, 5% CO2)[29].

3.3.1.1 Avaliação da morfologia celular por meio do contato direto
Para avaliar a reação das SAOS-2 quando em contato direto com MTA, Bio-Oss®,
Osteosynt® e associações de Osteosynt® + MTA, foram semeadas a uma densidade
inicial de 2 × 105 células / lamínula de vidro redonda de 13 mm de diâmetro (Deckgläser,
laudakönigshofen, Gemany) até que a cultura atingisse a confluência necessária. Então,
as lamínulas com a SAOS-2 foram removidas e incubadas com 1 ml de meio de cultura
fresco nas placas com revestimento de MTA, Bio-Oss®, Osteosynt® e associações de
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Osteosynt® + MTA por 24h e 48h, o grupo controle foi mantido sem o revestimento de
material no assoalho dos poços da placa de cultura [30].
Foram utilizadas placas para cultura celular contendo 24 poços. Para o contato
direto, a face da lamínula de vidro semeada com SAOS-2 foi colocada virada para o
assoalho do poço revestido pelo material, onde a superfície do material manteve-se em
contato direto com a SAOS-2.
O experimento foi conduzido em triplicata. Durante o período de incubação de
24h e 48h a morfologia celular foi examinada em cada período sob um microscópio de
contraste de fase e fotografado para análise[30].
O 3-(4,5-dimethylthiazol-2- yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) foi utilizado
para determinar a viabilidade celular[31].

3.3.1.2 Eluentes

Os materiais em suas diferentes proporções foram manipulados de acordo com
as especificações do fabricante, e seus respectivos extratos preparados acomodando os
materiais no assoalho de poço em placa de cultura celular de 24 poços, acrescidos de
2mL de meio de cultura DMEM suplementado com 10% de soro fetal bovino e incubado
em atmosfera umidificada contendo 5% de CO2 a 37º C por 24h horas. Então, o
sobrenadante foi coletado e filtrado em filtro estéril de 0.22µm (Sigma-Aldrich, St Louis,
MO) e os materiais contidos no assoalho dos poços foram descartados, assim, o
sobrenadante foi referido como extrato dos respectivos materiais. O extrato não diluído
(1/1) e outras quatro diluições (1/2, 1/4, 1/8 e 1/16) foram utilizados[50].
As SAOS- 2 foram semeadas em placa de 96 poços (densidade 105/ poço) e
incubadas por 24h em atmosfera umidificada com 5% de CO2 a 37ºC para permitir a
confluência celular. Após confluência celular os extratos foram adicionados aos poços.
Os controles foram cultivados sem a presença de nenhum extrato. Após 6, 24 e 48
horas após adição dos extratos a solução de MTT (Sigma-Aldrich) foi adicionada para
determinação da viabilidade celular em espectrofotômetro com comprimento de onda de
570 nm. O experimento foi feito em triplicata.
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3.4 Ensaio in vivo
3.4.1 Desenho experimental
Figura 1: Representação esquemática dos grupos experimentais utilizados, que foram
divididos igualitariamente (n=8) em dois tempos de eutanásia, 7 e 28 dias.
Coágulo
(GC)

BIO-OSS ®
(GBO)

Osteosynt®
(GOS)

112 ratos (n=6)

MTA 100%
(MTA)

Osteosynt® + 5%MTA
(OS5)

Osteosynt® + 10%MTA
(OS10)

Osteosynt® + 15%MTA
(OS15)

.

7 Dias
28 Dias
7 Dias
28 Dias
7 Dias
28 Dias
7 Dias
28 Dias
7 Dias
28 Dias
7 Dias
28 Dias
7 Dias
28 Dias

Animais

Foram utilizados 112 ratos machos (Wistar), divididos em 7 grupos (n=16) e
subdivididos em dois tempos experimentais 7 e 28 dias (n=8), com idades aproximadas
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de 30 dias, pesando aproximadamente 250g, sendo provenientes do biotério da
Faculdade de Odontologia de Araçatuba UNESP. O conceito da aleatorização foi
utilizado para a separação dos grupos.
Os animais foram mantidos em ambientes com temperatura entre 22°C e 24°C,
com ciclo de Luz controlada (12 horas claro e 12 horas escuro) e em gaiolas coletivas,
contendo seis ratos por gaiola.
No interior das gaiolas foi utilizado cama de serragem, trocada diariamente.
Esses animais foram alimentados antes e durante todo o período experimental, com
ração sólida triturada e água “ad libitum”, exceto para as 12 horas pré e pós-operatórias.

Anestésico

Após 12 horas de jejum os animais serão submetidos à sedação por meio da
administração via intramuscular de Cloridrato de Ketamina a 1% (Vetaset ® – Fort Dodge,
Saúde Animal LTDA, Campinas, São Paulo, Brasil Farmacêuticos LTDA, Campinas,
Brasil), na dosagem de 10mg/Kg, e do Cloridrato de Xilazina a 2% (Dopaser® –
Laboratório Calier do Brasil Ltda, São Paulo, Brasil), 5mg/Kg[32].

3.4.2. Procedimento cirúrgico

Após indução anestésica, foi realizada tricotomia na região fronto-parietal
posicionamento do animal em decúbito ventral horizontal, antissepsia da área com PVPI
10% tópico e aposição de campos estéreis. Em seguida foi realizado o acesso cirúrgico
com incisão em formato de “V”. O retalho total foi rebatido e realizado o afastamento com
os descoladores para exposição do osso parietal de ambos os lados. Com uma trefina
cirúrgica de diâmetro interno de 4 mm e externo de 5 mm, e com auxílio de um motor de
baixa rotação foi realizada a osteotomia na região mediana entre os parietais até a
cortical interna. O osso parietal osteotomizado será removido e a dura-máter mantida
intacta, deixando um defeito de tamanho crítico (DTC) de 5mm de diâmetro[32].
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Figura 2: Representação esquemática das referências do defeito crítico.

O defeito ósseo foi realizado em 112 animais, divididos em 7 grupos, e preenchidos
com coágulo sanguíneo, MTA, Bio-Oss®, Osteosynt® ou associação entre MTA e
Osteosynt®, de acordo com o grupo que se enquadra. Finalizado o enxerto, o retalho
total foi reposicionado, a sutura foi realizada com fio de Nylon 5-0 (ETHILON Nylon
Suture®, Ethicon, Johnson, São José dos Campos, Brasil) por pontos simples
interrompidos.
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Figura 3: A- Tricotomia; B- Degermação com PVPI; C- Acesso cirúrgico em “V” em
região fronto-parietal; D- Descolamento dos tecidos; E- Trefinamento com copiosa
irrigação; F- Defeito ósseo criado ocupado pelo coágulo G- Defeito ósseo criado
preenchido pelo MTA; H- Defeito ósseo criado ocupado por substituto ósseo particulado;
I- Sutura por pontos simples interrompidos.

3.4.3. Análise Microtomográfica

Por meio do microtomógrafo Skyscan (SkyScan 1272 Bruker MicroCT, Aartselaar,
Bélgica), 3 amostras escolhidas aleatoriamente em cada grupo foram escaneadas a fim
de efetuar a análise. As peças foram microtomografadas utilizando cortes de 11μm de
espessura, com a energia da fonte de radiação programada em 70 kV com corrente de
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142 uA, fazendo uso de filtro de Al 0,5 + Cu 0,038, passo de rotação de 0.5mm e
resolução de aquisição de imagem de 2016 X 1344 pixels, tendo sido captadas 2
imagens por passo de rotação. Totalizando com esta configuração um tempo de tomada
de 58 minutos e 30 segundos. As imagens captadas foram armazenadas em formato
(TIFF) em uma pasta identificada com o nome do respectivo grupo e posteriormente
reconstruídas através do software NRecon (SkyScan 2011, Versão 1.6.6.0, Bruker,
Bélgica), com a configuração de smoothing: 5, ring artefacts correction: 7, beam
hardening correction: 30%, faixa de imagem dinâmica mínima de 0.0028 e máxima de
0.11, proporcionando imagens ideais para análise.
Com o auxílio do software Data Viewer (SkyScan, versão 1.4.4 64-bit, Bruker,
Bélgica) os dados das imagens (DATA) foram emulados nos eixos X, Y e Z, e assim, foi
possível observar as imagens nas orientações coronal X-Z, sagital Z-Y e transaxial X-Y.
Em seguida, as imagens foram realinhadas em relação ao plano mediano e o novo
DATASET reordenado foi salvo em uma pasta nomeada (DV – coronal) para análise da
região de interesse (Region of interest - ROI). Posteriormente, fazendo uso do software
CT Analyser (2003-11SkyScan, 2012 BrukerMicroCT versão 1.12.4.0, Bruker, Bélgica),
as imagens das pastas DVs foram acessadas, para a determinação da área de
interesse, utilizando ROI circular com raio de 3mm e posicionado superiormente ao
defeito ósseo, selecionando 20 slices inferiormente posicionados para que fosse feita a
interpolação dinâmica da área de interesse e posterior análise tridimensional (3-D).
A avaliação através do polígono interpolado foi realizada por meio da
mensuração da porção mais central do acesso realizado com trefina de 5mm baseandose pelo diâmetro perpendicular ao plano sagital mediano. O software CT Analyser
analisa e mede a imagem de acordo com a escalas de cinza (thershould). O threshould
utilizado na análise foi de 31-153 tons de cinza, que possibilitou obter os parâmetros
microtomográficos ósseo na área.
Com finalidade didática, foi possível a reconstrução e manipulação em três
dimensões de todas as amostras por meio do software CTvox (SkyScan, versão 2.7,
Bruker, Bélgica).
Por fim, seguindo as guidelines da Journal of Bone and Mineral Research de
Bouxsein et al. 2010, foram analisados os dados de volume ósseo (BV), porcentagem
do volume ósseo (BV/TV), espessura do trabeculado ósseo (Tb.Th), separação de
trabéculas (Tb.Sp) e número de trabéculas (Tb.N)[33].
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3.4.4.Histometria

A área do defeito cirúrgico original e os tecidos circunjacentes foram removidos em
bloco.

Após

descalcificação

inicial

por

8

semanas

em

solução

de

Ácido

Etilenodiaminotetracético (EDTA) a 10%, cada espécime foi dividido longitudinalmente
em dois blocos, exatamente ao longo do centro do defeito cirúrgico original. Cortes
transversais foram então realizados usando o menor eixo como referência, permitindo a
identificação precisa das margens do defeito cirúrgico original durante os procedimentos
de análises de imagens. Após um período de descalcificação adicional de 3 semanas,
as peças foram processadas e incluídas em parafina. E, então, realizados cortes semiseriados com 5 µm de espessura na direção longitudinal, corados com Hematoxilina e
Eosina (H&E) para análise histomorfométrica [34].

3.4.4.1. Análise histomorfométrica

Após a coloração das lâminas em HE (Merck & Co., Inc.) as mensurações foram
realizadas utilizando uma lupa (LeicaR DMLB, Heerbrugg, Switzerland) acoplado a uma
câmera de captação de imagem (LeicaR DC 300F microsystems ltd, Heerbrugg,
Switzerland) e conectado a um microcomputador com um software analisador de
imagens digitalizadas ImageJ (Software de Processamento e Análise de Imagens,
Ontario, Canadá). As imagens digitalizadas foram gravadas em arquivos JPEG para
posterior análise. A análise quantitativa dos defeitos foi realizada em todos os cortes
corados com HE. Foram capturados e registrados um campo em objetiva de 10x e cinco
campos em objetiva de 40x abrangendo duas áreas periféricas e um central do defeito,
a fim de se proceder a morfometria das células utilizando software ImageJ[35]. Na aba
Plugins foi utilizada a ferramenta Grid para a confecção de um retículo contendo 130
cruzes. Com a ferramenta Cell counter foram contabilizadas somente as estruturas que
coincidiam com a intersecção das cruzes, denominados de pontos. A soma dos 5
campos resultaram em uma média de tecido ósseo neoformado e de biomaterial
presente em cada animal.
A análise qualitativa do processo inflamatório constitui na descrição dos fenômenos
inflamatórios observados microscopicamente nos cortes teciduais representativos de
cada grupo e tempos pós-operatórios.
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A análise quantitativa foi realizada através da atribuição de escores, graduando a
importância dos fenômenos microscópicos observados separadamente. Será realizada
a determinação das condições microscópicas das estruturas examinadas, em itens
distintos, e avaliadas sob a forma de escores de 0 a 3 0: nenhuma ou poucas células
inflamatórias e nenhuma reação. 1:<25 células e reação leve; 2: Entre 25 e 125 células
e reação moderada; 3: 125 ou mais células, para resposta inflamatória[36].

3.5 Planejamento estatístico

Para a análise estatística dos dados quantitativos foi utilizado o software
GraphPad Prism® 7.04 (La Jolla, CA, USA). A análise da homocedasticidade foi
realizado pelo teste de Shapiro-Wilk para distinção dos dados paramétricos e não
paramétricos. Para análise dos dados paramétricos, foi realizada análise de variância
One-Way (ANOVA One-Way) dos valores de micro-CT de volume ósseo (BV),
porcentagem do volume ósseo (BV/TV), espessura do trabeculado ósseo (Tb.Th),
separação e número de trabéculas (TB.Sp e Tb.N) e então realizado o pós-teste de
Tukey. Para o ensaio de MTT tanto para o contato direto como para os eluentes foi
utilizada a análise de variância (ANOVA) seguido do teste de correção de Bonferroni.
Para os dados não paramétricos (osso neoformado, biomateriais e infiltrado
inflamatório) foram utilizados os testes Kruskal Wallis e Mann Whitney. Adotou-se o
nível de significância de p<0,05.
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4. Resultados

4.1. Análise in vitro

4.1.1Análise da morfologia celular
A avaliação das alterações morfológicas sofridas pelas células da linhagem
celular SAOS-2.
Tempo 0 (Confluência)

Figura 4: Células distribuídas de forma uniforme pela área observada, apresentando a
conformação fusiforme (como fibroblastos), disposta em colônias, por toda a lamínula
como tapete.
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Grupo Controle
24h

Figura 5: Manutenção da distribuição uniforme e conformação fusiforme em toda a área
observada.
48h

Figura 6: Aumento da quantidade de células, dispostas de forma uniforme por toda a
superfície em camada única, células fusiformes em sua maioria.
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Grupo Bio-Oss®
24h

Figura 7: Apresenta início de alteração da conformação celular, núcleos com aparência
normal, algumas figuras de mitose, formação de pseudópodes e organização justaposta
aos espaços ocupados pelos grânulos do biomaterial.

48h

Figura 8: Células dispostas ao redor dos espaços ocupados pelos grânulos do material,
núcleos com aparência normal, figuras de mitose, pseudópodes bem desenvolvidos e
formação de intrincada rede ao redor dos espaços entre os grânulos.
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Grupo Osteosynt®
24h

Figura 9: Imagem sugestiva de alteração da conformação celular devido ao contato
com o material, núcleos com aparência normal, algumas figuras de mitose,
apresentando pseudópodes e intima organização ao redor dos espaços ocupados pelos
grânulos do biomaterial.

48h

Figura 10: Células dispostas ao redor dos espaços ocupados pelos grânulos do
material, núcleos normais, figuras de mitose, pseudópodes iniciando formação de rede,
início de ocupação dos espaços intergranulares.
39

Grupo MTA
24h

Figura 11: Presença de poucas células viáveis e sombras de restos celulares após
apoptose.

48h

Figura 12: Ausência de células viáveis, apresentando apenas sombras formadas por
restos celulares e adesão do material à lamínula.
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Grupo Osteosynt® + 5% MTA
24h

Figura 13: Imagem apresenta quantidade mediana de células viáveis, células com
conformação fusiforme, poucas células apresentando início de alteração morfológica e
pseudópodes, áreas com ausência de células viáveis apresentando sombras de restos
celulares após apoptose.
48h

Figura 14: Células iniciando alteração morfológica, núcleos com aparência normal e
raras figuras de mitose, pseudópodes em estágio inicial de formação, células dispersas
e não organizadas ao redor do material.
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Grupo Osteosynt® + 10% MTA
24h

Figura 15: Imagem sugestiva de ausência parcial de células viáveis sem alteração
morfológica, restos celulares após apoptose.
48h

Figura 16: Ausência quase completa de células viáveis, as poucas células presentes,
sombras de restos celulares.
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Grupo Osteosynt® + 15% MTA

24h

Figura 17: Apenas restos celulares após apoptose.
48h

Figura 18: Poucas células presentes, sem aderência, sombras de restos celulares.
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4.1.2- Ensaio de viabilidade celular (MTT)

Avaliação pelo Contato direto

A avaliação da viabilidade celular, por meio do ensaio MTT, apresentou para o
contato direto entre a cultura celular (SAOS-2) e os materiais testados para o período de
24h os Grupos Controle, Bio-Oss® e Ostosynt não apresentaram diferenças estatísticas
significantes, já os demais grupos apresentaram para o período de 24h acentuada
diminuição da viabilidade celular em contato direto quando comparados ao grupo
Controle. O grupo Osteosynt® + 5% MTA apresentou numericamente ao período de 24h
maior viabilidade celular quando comparado aos demais grupos suplementados com
MTA.
Para o tempo de 48h todos os grupos obtiveram valores significativamente
menores, no tocante à viabilidade celular, quando comparados ao grupo controle.

Figura 19: gráfico comparativo entre grupos e períodos para o contato direto célulabiomaterial.
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Eluente

A avaliação da viabilidade celular referente aos eluentes liberados pelos biomateriais testados não apresentou valores
estatisticamente diferentes, mantendo para todas as diluições valores semelhantes, tanto quando comparados os períodos de 6,
24 e 48h, bem como todos os grupos testados.

Figura 20: Gráfico comparativo entre grupos e períodos relativo aos eluentes liberados pelos materiais testados, presente nos
extratos

utilizados.
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4.2.Análise in vivo

4.2.1. Análise Microtomográfica

Análise descritiva dos achados imaginológicos

Os achados tomográficos foram descritos a partir da imagem mais representativa de
cada grupo em seus respectivos períodos de 7 e 28 dias. A descrição foi baseada em
imagens renderizadas dos espécimes representativos com a utilização de filtros
específicos, sugestivos de densidade do material e atividade biológica. Também foi
descrita a característica de cortes axiais e coronais.
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Grupo Coágulo
7 dias

A

B

C

Figura 21: A- filtro para tecido mineralizado apresentando a renderização da área de
interesse na peça óssea, apresentando bordas regulares, sem sinais de neoformação
óssea ; B- corte coronal da porção mediana do defeito ósseo, evidenciando a espessura
da peça óssea, e ausência de corticalização das paredes do defeito crítico; C- corte
axial da região do defeito crítico, indicando regularidade da área do defeito ósseo sem
áreas de neoformação óssea.

28 dias

A

B

C

Figura 22: A- filtro para tecido mineralizado apresentando a renderização da área de
interesse na peça óssea, apresentando bordas irregulares, com sinais de neoformação
óssea ; B- corte coronal da porção mediana do defeito ósseo, evidenciando a espessura
da peça óssea, e presença de corticalização das paredes do defeito crítico; C- corte
axial da região do defeito crítico, indicando alterações nas bordas do defeito crítico e a
presença de áreas de neoformação óssea.
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Grupo Bio-Oss®
7 dias

A

B

C

Figura 23: A- filtro para tecido mineralizado apresentando a renderização da área de
interesse na peça óssea, apresentando bordas regulares, sem sinais aparentes de
neoformação óssea e disposição dos grânulos do biomaterial; B- corte coronal da
porção mediana do defeito ósseo, evidenciando a espessura da peça óssea, e ausência
de corticalização das paredes do defeito crítico, distribuição do biomaterial utilizado; Ccorte axial da região do defeito crítico, indicando regularidade da área do defeito ósseo
sem áreas indicativas de neoformação e presença de grânulos do biomaterial.

28 dias

A

B

C

Figura 24: A- filtro para tecido mineralizado apresentando a renderização da área de
interesse na peça óssea, apresentando bordas irregulares, com sinais indicativos de
neoformação óssea a partir da borda do defeito e ao redor dos grânulos do biomaterial ;
B- corte coronal da porção mediana do defeito ósseo, evidenciando a espessura da
peça óssea, corticalização das paredes do defeito crítico, distribuição do biomaterial
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utilizado, sinais indicativos de neoformação óssea ao redor dos grânulos de biomaterial ;
C- corte axial da região do defeito crítico, indicando irregularidade da área do defeito
ósseo com áreas indicativas de neoformação a partir da borda do defeito e dos grânulos
do biomaterial.
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Grupo Osteosynt®
7 dias

A

B

C

Figura 25: A- filtro para tecido mineralizado apresentando a renderização da área de
interesse na peça óssea, apresentando bordas regulares, sem sinais aparentes de
neoformação óssea e disposição dos grânulos do biomaterial ; B- corte coronal da
porção mediana do defeito ósseo, evidenciando a espessura da peça óssea, e ausência
de corticalização das paredes do defeito crítico, distribuição do biomaterial utilizado; Ccorte axial da região do defeito crítico, indicando regularidade da área do defeito ósseo
sem áreas indicativas de neoformação e presença de grânulos do biomaterial.

28 dias

A

B

C

Figura 26: A- filtro para tecido mineralizado apresentando a renderização da área de
interesse na peça óssea, apresentando bordas irregulares, com sinais indicativos de
neoformação óssea a partir da borda do defeito e ao redor dos grânulos do biomaterial ;
B- corte coronal da porção mediana do defeito ósseo, evidenciando a espessura da
peça óssea, corticalização das paredes do defeito crítico, distribuição do biomaterial
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utilizado, sinais indicativos de neoformação óssea ao redor dos grânulos de biomaterial ;
C- corte axial da região do defeito crítico, indicando irregularidade da área do defeito
ósseo com áreas indicativas de neoformação a partir da borda do defeito e dos grânulos
do biomaterial.
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Grupo MTA
7 dias

A

B

C

Figura 27: A- Ao filtro para tecido mineralizado é possível observar a distribuição do
material testado, adesão às bordas do defeito crítico em calvária, em todo o perímetro
do defeito ósseo a peça óssea apresenta-se enegrecida ao ser exposta ao filtro para
evidenciação de tecidos mineralizados, porém apresenta manutenção de densidade e
textura; B- Ao corte coronal é possível observar a distribuição do material de forma
linear acompanhando o formato da peça óssea apresentando hiperdensidade na região
ocupada pelo material. Também é possível avaliar a diminuição da espessura da placa
óssea na região adjacente ao defeito ósseo, sugerindo reabsorção óssea; C- O corte
axial apresenta imagem hiperdensa em toda a região da borda do defeito crítico.

28 dias

A

B

C

Figura 28: A- Ao filtro para tecido mineralizado é possível observar a distribuição do
material testado, adesão às bordas do defeito crítico em calvária, quando comparado ao
período de 7 dias a região enegrecida apresentou considerável diminuição, as áreas
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enegrecidas apresentam manutenção de densidade e textura; B- Ao corte coronal é
possível observar a distribuição do material de forma linear acompanhando o formato da
peça óssea apresentando hiperdensidade na região ocupada pelo material. Também é
possível avaliar a diminuição da espessura da placa óssea na região adjacente ao
defeito ósseo, sugerindo reabsorção óssea e corticalização das paredes ósseas; C- O
corte axial apresenta imagem hiperdensa em toda a região da borda do defeito crítico.

53

Grupo Osteosynt® + 5% MTA
7 dias

A

B

C

Figura 29: A- Ao filtro para tecido mineralizado é possível observar a distribuição do
material testado, preservação das bordas e dimensões do defeito crítico em calvária; BAo corte coronal é possível verificar a manutenção do espaço medular da região
frontoparietal e ausência de corticalização das paredes do defeito, distribuição do
material de forma linear e respeitando a espessura da peça óssea; C- O corte axial
apresenta imagem hipodensa em relação aos grânulos entremeando os espaços
compreendidos entre os mesmos, compatível com neoformação óssea .

28 dias

A

B

C

Figura 30: A- Ao filtro para tecido mineralizado é possível observar a distribuição do
material testado, alteração leve das bordas e dimensões do defeito crítico em calvária;
B- Ao corte coronal é possível verificar a manutenção do espaço medular da região
frontoparietal e ausência de corticalização das paredes do defeito, distribuição do
material de forma linear e respeitando a espessura da peça óssea; C- corte axial da
região do defeito crítico, indicando irregularidade da área do defeito ósseo com áreas
indicativas de neoformação a partir da borda do defeito e dos grânulos do biomaterial.
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Grupo Osteosynt® + 10% MTA
7 dias

A

B

C

Figura 31: A- Ao filtro para tecido mineralizado é possível observar a distribuição do
material testado, preservação das bordas e dimensões do defeito crítico em calvária; BAo corte coronal é possível verificar a manutenção do espaço medular da região
frontoparietal e ausência de corticalização das paredes do defeito, distribuição do
material de forma linear e respeitando a espessura da peça óssea; C- O corte axial
apresenta imagem hipodensa em relação aos grânulos entremeando os espaços
compreendidos entre os mesmos, compatível com neoformação óssea.

28 dias

A

B

C

Figura 32: A- Ao filtro para tecido mineralizado é possível observar a distribuição do
material testado, alteração leve das bordas e dimensões do defeito crítico em calvária,
pequenas áreas com maior densidade entremeando os grânulos sugerindo dinâmica
aposicional e neoformação óssea; B- Ao corte coronal é possível verificar a manutenção
do espaço medular da região frontoparietal e ausência de corticalização das paredes do
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defeito, distribuição do material de forma linear e respeitando a espessura da peça
óssea, regiões hipodensas em relação ao biomaterial, com densidade próxima à peça
óssea, envolvendo grânulos sugerindo neoformação óssea; C- O corte axial apresenta
imagem hipodensa em relação aos grânulos entremeando os espaços compreendidos
entre os mesmos, compatível com neoformação óssea .
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Grupo Osteosynt® + 15% MTA
7dias

A

B

C

Figura 33: A- Ao filtro para tecido mineralizado é possível observar a distribuição do
material testado, preservação das bordas e dimensões do defeito crítico em calvária; BAo corte coronal é possível verificar a manutenção do espaço medular da região
frontoparietal e ausência de corticalização das paredes do defeito, distribuição do
material de forma linear e respeitando a espessura da peça óssea; C- O corte axial
apresenta imagem hipodensa em relação aos grânulos entremeando os espaços
compreendidos entre os mesmos, compatível com neoformação óssea.

28 dias

A

B

C

Figura 34: A- Ao filtro para tecido mineralizado é possível observar a distribuição do
material testado, alteração das bordas e diminuição das dimensões do defeito crítico em
calvária; B- Ao corte coronal é possível verificar a manutenção do espaço medular da
região frontoparietal e ausência de corticalização das paredes do defeito, distribuição do
material de forma linear respeitando a espessura da peça óssea, regiões hipodensas
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em relação ao biomaterial envolvendo grânulos sugerindo neoformação óssea; C- O
corte axial apresenta imagem hipodensa em relação aos grânulos entremeando os
espaços compreendidos entre os mesmos, compatível com neoformação óssea.
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4.2.2. Análise estatística

Dentre os parâmetros analisados, volume ósseo (BV), porcentagem do volume
ósseo (BV/TV), espessura do trabeculado ósseo (Tb.Th), separação de trabéculas
(Tb.Sp) e número de trabéculas (Tb.N), os parâmetros BV, BV/TV, Tb.Sp e Tb.N não
apresentaram diferença estatística significante entre os grupos, contudo apresentam
forte tendência numérica para os grupos Osteosynt® + 10% MTA e Osteosynt® + 15%
MTA ao período de 28 dias para uma neoformação óssea quantitativamente superior
aos demais grupos.

Volume Ósseo (BV)

Quantitativamente é possível avaliar a diferença entre os grupos e os períodos,
aos 7 dias o parâmetro BV apresentou-se numericamente superior nos grupos Bio-Oss®
e Osteosynt® + 15% MTA e Coágulo apresentando médias de 11,572 mm³ e 11,545
mm³ e 11,521 mm³, respectivamente. Aos 28 dias os grupos Osteosynt® +15% MTA e
Bio-Oss® apresentam respectivamente 10,565 mm³ e 10,378 mm³.

Figura 35: Gráfico dos valores médios de volume ósseo para os períodos de 7 e 28
dias.
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Porcentagem do Volume Ósseo (BV/TV)

A análise quantitativa do parâmetro BV/TV aos 7 dias apresentou destaque para
os grupos Osteosynt®

+ 15% MTA, Osteosynt®

+ 10% MTA e Bio-Oss®

que

apresentam valores médios respectivamente de 77,3%, 74% e 73%. Aos 28 dias os
grupos Osteosynt® + 15% MTA, Coágulo e Bio-Oss® apresentam respectivamente
valores médios de porcentagem de 75%, 73% e 67%.

Figura 36: Gráfico dos valores médios em porcentagem de volume ósseo para os
períodos de 7 e 28 dias.
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Espessura do Trabeculado Ósseo (Tb.Th)
Aos 7 dias os grupos Osteosynt®

+ 15% MTA e Osteosynt®

+ 5% MTA

apresentam os maiores valores médios respectivos de 0,31mm² e 0,30mm². Aos 28 dias
o grupo Osteosynt® + 15% MTA e Osteosynt® + 5% MTA mantiveram valores médios
estáveis quando comparados ao período de 7 dias, já o grupo coágulo apresentou o
maior valor médio da espessura do trabeculado ósseo com 0,32mm².

Figura 37: Gráfico dos valores médios da espessura do trabeculado ósseo para os
períodos de 7 e 28 dias
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Separação de Trabéculas (Tb.Sp)
O período de 7 dias apresentou valores máximos e mínimos de separação das
trabéculas respectivamente para o grupo Osteosynt® com 0,2mm e e o grupo
Osteosynt® + 10% MTA com 0,12 mm. Já no período de 28 dias os valores máximos e
mínimos apresentam valores médios respectivos para os grupos Osteosynt® + 5% MTA
com 0,25mm e grupo Coágulo com 0,17mm.

Figura 38: Gráfico dos valores médios da separação das trabéculas para o período de 7
e 28 dias.
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Número de Trabéculas (Tb.N)

Para o período de 7 dias os valores demonstraram-se próximos com pequeno
destaque para o grupo Bio-Oss® que apresentou 3 (1/mm²). O período de 28 dias
também apresentou valores muito próximos do número de trabéculas com leve
destaque para o grupo Osteosynt® + 10% MTA que apresentou o valor 3 (1/mm²).

Figura 39: Gráfico dos valores médios do número de trabéculas para o período de 7 e
28 dias.
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4.3. Análise histológica

4.3.1. Análise descritiva

Grupo Coágulo

A

B

Figura 40: Aumento de 10x para a visualização panorâmica da área de interesse a ser
analisada, possibilitando a visualização do infiltrado inflamatório presente, bem como
evidenciar a direção das fibras colágenas, aos tempos de 7 (A) e 28 dias (B).
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Figura 41: Ao aumento de 40x para o
período de 7 dias no grupo Coágulo é
possível observar a presença de eritrócitos
degenerados,

presença

linfoplasmocitário,

e

de

infiltrado

células

gigantes

multinucleadas, organização transversal das
fibras colágenas e presença dominante de
fibroblastos.

Figura 42: Ao aumento de 40x para o
período de 28 dias é possível observar

infiltrado plasmocitário, presença de células
gigantes multinucleadas em contato com a
crosta
fibras

remanescente,
colágenas

de

organização
forma

das

transversal,

presença de fibroblastos e osteoblastos,
áreas de neoformação óssea apresentando
dinâmica aposicional com presença de
osteoblastos e osteócitos e osteoclastos.
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Bio- oss

A

B

Figura 43: Aumento de 10x para a visualização panorâmica da área de interesse a ser
analisada, possibilitando a visualização do infiltrado inflamatório presente, bem como
evidenciar a direção das fibras colágenase a presença dos grânulos de biomaterial, aos
tempos de 7 (A) e 28 dias (B).
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Figura 44: Ao aumento de 40x para o
período de 7 dias no grupo Bio-Oss® é
possível observar a presença de leve
infiltrado linfoplasmocitário, células gigantes
multinucleadas,

organização

das

fibras

colágenas ao redor dos gânulos do material
com presença dominante de fibroblastos.

Figura 45: Ao aumento de 40x para o

período de 28 dias é possível observar a
organização das fibras colágenas de ao
redor dos grânulos do biomaterial, presença
de fibroblastos e osteoblastos entremeando
o tecido conjuntivo, áreas de neoformação
óssea apresentando dinâmica aposicional
com presença de osteoblastos e osteócitos
e osteoclastos.
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Grupo Osteosynt®

A

B

Figura 46: Aumento de 10x para a visualização panorâmica da área de interesse a ser
analisada, possibilitando a visualização do infiltrado inflamatório presente, bem como
evidenciar a direção das fibras colágenase a presença dos grânulos de biomaterial, aos
tempos 7 (A) e 28 dias (B).

68

Figura 47: Ao aumento de 40x para o
período de 7 dias no grupo Osteosynt® é
possível observar a presença de leve
infiltrado linfoplasmocitário, células gigantes
multinucleadas,

organização

das

fibras

colágenas ao redor dos gânulos do material
com presença dominante de fibroblastos.

Figura 48: Ao aumento de 40x para o
período de 28 dias é possível observar a

organização das fibras colágenas de ao
redor dos grânulos do biomaterial, presença
de fibroblastos e osteoblastos entremeando
o tecido conjuntivo, áreas de neoformação
óssea apresentando dinâmica aposicional
com presença de osteoblastos e osteócitos
e osteoclastos.
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Grupo MTA

A

B

Figura 49: Aumento de 10x para a visualização panorâmica da área de interesse a ser
analisada, possibilitando a visualização do infiltrado inflamatório presente, bem como
evidenciar a direção das fibras colágenase a presença dos grânulos de biomaterial, aos
tempos de 7 e 28 dias. Fib x a e b
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Figura 50: Ao aumento de 40x para o
período de 7 dias no grupo MTA é possível
observar a presença de intenso infiltrado
linfoplasmocitário, áreas de necrose na
interface MTA/tecido,

células gigantes

multinucleadas, presença de MTA, cápsula
de tecido conjuntivo.

Figura 51: Ao aumento de 40x para o
período de 28 dias é possível observar a
organização das fibras colágenas de ao
redor

do

biomaterial,

presença

de

fibroblastos entremeando o tecido conjuntivo
capsular, presença de células gigantes
multinucleadas caracterizando reação de
corpo estranho.
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Grupo Osteosynt® + 5% MTA

A

B

Figura 52: Aumento de 10x para a visualização panorâmica da área de interesse a ser
analisada, possibilitando a visualização do infiltrado inflamatório presente, bem como
evidenciar a direção das fibras colágenase a presença dos grânulos de biomaterial, aos
tempos de 7 e 28 dias. Fib x a e b
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Figura 53: Ao aumento de 40x para o
período de 7 dias no grupo Osteosynt® + 5%
MTA é possível observar a presença de leve
infiltrado linfoplasmocitário, células gigantes
multinucleadas,

organização

das

fibras

colágenas ao redor dos gânulos do material
com presença dominante de fibroblastos.

Figura 54: Ao aumento de 40x para o
período de 28 dias é possível observar a

organização das fibras colágenas de ao
redor dos grânulos do biomaterial, presença
de fibroblastos e osteoblastos entremeando
o tecido conjuntivo, áreas de neoformação
óssea apresentando dinâmica aposicional
com presença de osteoblastos e osteócitos
e osteoclastos.
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Grupo Osteosynt® + 10% MTA

A

B

Figura 55: Aumento de 10x para a visualização panorâmica da área de interesse a ser
analisada, possibilitando a visualização do infiltrado inflamatório presente, bem como
evidenciar a direção das fibras colágenase a presença dos grânulos de biomaterial, aos
tempos de 7 e 28 dias. Fib x a e b
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Figura 56: Ao aumento de 40x para o
período de 7 dias no grupo Osteosynt® +
10% MTA é possível observar a presença
de leve infiltrado linfoplasmocitário, células
gigantes multinucleadas, organização das
fibras colágenas ao redor dos gânulos do
material

com

presença

dominante

de

fibroblastos.

Figura 57: Ao aumento de 40x para o
período de 28 dias é possível observar a
organização das fibras colágenas de ao
redor dos grânulos do biomaterial, presença
de fibroblastos e osteoblastos entremeando
o tecido conjuntivo, áreas de neoformação
óssea apresentando dinâmica aposicional
com presença de osteoblastos e osteócitos
e osteoclastos.
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Grupo Osteosynt® + 15% MTA

A

B

Figura 58: Aumento de 10x para a visualização panorâmica da área de interesse a ser
analisada, possibilitando a visualização do infiltrado inflamatório presente, bem como
evidenciar a direção das fibras colágenase a presença dos grânulos de biomaterial, aos
tempos de 7 e 28 dias. Fib x a e b
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Figura 59: Ao aumento de 40x para o
período de 7 dias no grupo Osteosynt® +
15% MTA é possível observar a presença
de leve infiltrado linfoplasmocitário, células
gigantes multinucleadas, organização das
fibras colágenas ao redor dos gânulos do
material

com

presença

dominante

de

fibroblastos.

Figura 60: Ao aumento de 40x para o

período de 28 dias é possível observar a
organização das fibras colágenas de ao
redor dos grânulos do biomaterial, presença
de fibroblastos e osteoblastos entremeando
o tecido conjuntivo, áreas de neoformação
óssea apresentando dinâmica aposicional
com presença de osteoblastos e osteócitos
e osteoclastos.
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4.3.2. Análise do infiltrado inflamatório

Para a análise do infiltrado inflamatório, visando verificar a biocompatibilidade dos
materiais aplicados foi feita a contagem de células inflamatórias e correlacionado a
escores onde os escores correspondentes são respectivamente: 0: nenhuma ou poucas
células inflamatórias e nenhuma reação. 1:<25 células e reação leve; 2: Entre 25 e 125
células e reação moderada; 3: 125 ou mais células[36].
Onde foi possível observar aos 7 dias os grupos Coágulo e Bio-Oss®
apresentando reação inflamatória leve, já os grupos Osteosint, Osteosynt ® + 5% MTA,
Osteosynt® + 10% MTA e Osteosynt® + 15% MTA apresentaram inflamação moderada,
sucedidos pelo MTA que apresentou intenso infiltrado inflamatório.
Por sua vez o infiltrado inflamatório aos 30 dias apresentou redução em para este
período, excetuando-se os grupos Bio-Oss® e Osteosynt® + 15% MTA. Como é possível
observar na tabela abaixo (tab. 1).
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Análise do infiltrado inflamatório
Tabela 1: Escores inflamatórios obtidos a partir aos 07 e 30 dias.

Infiltrado Inflamatório
Tempo

07 dias

28 dias

Grupos

Escores

Mediana

0

1

2

3

Coágulo

2

3

0

0

1

Bioss

0

3

2

0

1

Osteosynt®

0

1

4

0

2

MTA

0

0

2

3

3a

Osteosynt®
+
5% MTA

0

1

4

0

Osteosynt®
+
10% MTA

0

1

4

0

Osteosynt®
+
15% MTA

0

1

4

0

Coágulo

2

3

0

0

0

Bioss

0

4

1

0

1

Osteosynt®

0

4

1

0

1

MTA

0

0

3

2

2a

Osteosynt®
+
5% MTA

0

3

2

0

Osteosynt®
+
10% MTA

0

3

2

0

Osteosynt®
+
15% MTA

0

1

4

0

2
2
2

1
1
2

Legenda: Escores 0: nenhuma ou poucas células inflamatórias e nenhuma reação. 1:<25 células e reação
leve; 2: Entre 25 e 125 células e reação moderada; 3: 125 ou mais células
e reação grave.
*Diferenças observadas na comparação dos diferentes materiais dentro de cada tempo experimental são
indicadas por letras. Letras: a: p<0.05 versus Coágulo.
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4.3.3. Histometria

Neoformação óssea
A análise estatística para avaliação da neoformação óssea não apresentou
diferenças estatísticas significantes entre os grupos entre os grupos e os tempos
respectivos, contudo fortes tendências numéricas se apresentam para a indicação da
possível superioridade para a neoformação óssea dos grupos Osteosynt ® + 5% MTA e
Osteosynt® + 10% MTA quando comparados aos demais grupos.

Figura 61: gráfico comparativo entre grupos e períodos para avaliação da neoformação
óssea.
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Presença e reabsorção dos Biomateriais

Para o parâmetro reabsorção dos materiais a Análise estatística não apresentou
diferenças estatísticas entre os grupos e os períodos. Demonstrando, desta forma, a
capacidade da manutenção dimensional dos substitutos ósseos e a um baixo índice de
reabsorção do MTA puro.

Figura 62: Gráfico comparativo entre grupos e períodos para avaliação da reabsorção e
manutenção dimensional dos biomateriais.
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5. Discussão

A hipótese nula apresentada pelo presente trabalho foi que a associação do MTA ao
material particulado não impactaria o reparo ósseo em comparação ao uso isolado do
substituto ósseo particulado. Apesar de as tendências numéricas apresentadas pelas
médias dos parâmetros avaliados indicarem possibilidade de superioridade quando
comparados os diferentes grupos deste estudo, estatisticamente não houveram
diferenças entre os grupos. Desta forma a hipótese nula não foi refutada.
O biomaterial utilizado Osteosynt® é composto por hidroxiapatita (HA) e β-tricálcio
fosfato (β-TCP), ambos fosfatos de cálcio. Tal associação apresenta o uso concomitante
de dois biomateriais onde a HA fornece o arcabouço para a osteocondução e o β-TCP é
reabsorvido promovendo angiogênese e neoformação óssea[37].
Dentre as apresentações dos fosfatos de cálcio, a hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2) e
o fosfato tricálcico de α e β (Ca3(PO4)2) apresentam papel de destaque em reabilitações
maxilo-faciais, uma vez que suas superfícies possuem características que facilitam a
adsorção de proteínas possibilitando aumentar a capacidade osteoindutiva. Contudo, o
fosfato tricálcio apresenta configurações espaciais nas fases α e β e apresentam
semelhanças em sua características osteocondutoras. No entanto, a fase α apresenta
maior bioatividade em função de seu arranjo estrutural promover maior troca iônica com
o meio biológico[38, 39]. Já a fase β dos fosfatos de cálcio possui um processo de
obtenção que gera menos custo no âmbito industrial quando comparada à obtenção do
fosfato de cálcio em sua fase α. Por esta razão a indústria biomédica optou por utilizar o
β-TCP, por possuir boas características bioativas e promover menor custo para
produção[38, 40].
A utilização de materiais a base dos fosfatos de cálcio apresentam destaque nas
reabilitações maxilo-faciais em virtude de suas semelhanças físico-químicas com a
porção inorgânica do osso. Os fosfatos de cálcio apresentam boa biocompatibilidade e
bioatividade, favorecendo a formação de osso vital e viável para as reabilitações com
implantes e utilização em gaps ósseos, tanto em levantamentos de seio maxilar como
fraturas ósseas, manutenções de espessura de rebordo após exodontias, aumentos
verticais e horizontais em arcos edêntulos[1, 2, 39, 41].
O MTA branco é um material com larga utilização em endodontia como cimento
reparador. Tendo seu uso em odontologia iniciado na década de 1990 como cimento
reparador para selamento de perfurações entre o elemento dentário e o meio que o
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cerca. Todavia, por apresentar propriedades favoráveis ao reparo, tornou-se o material
a ser usado em pulpotomias, capeamentos pulpares diretos, apicificações, entre outros
usos. [9-11]. O MTA possui boa biocompatibilidade e atividade antimicrobiana, além de
induzir a formação de tecidos mineralizados[11-15].
Zdrilic e Azevedo (2017) avaliaram as propriedades do MTA enquanto material
indutor de regeneração em células do ligamento periodontal e osso alveolar.
Demonstrando a capacidade reparadora e regenerativa do MTA por meio da analise
histológica evidenciando melhor reparo em dentes tratados com MTA, bem como, pela
maior expansão de células progenitoras e osteoblastos em comparação com dentes do
grupo controle[17]. Gandolfi et al. (2017) avaliaram a capacidade osteoindutiva

de

diferentes cimentos a base de silicato de cálcio (ProRoot MTA, MTA Plus e Biodentine).
Tanto o ProRoot MTA quando o MTA Plus apresentaram capacidade de adesão óssea,
sendo que o ProRoot MTA e o Biodentine apresentaram capacidade de indução da
neoformação óssea[18].
Por sua vez, um substituto ósseo amplamente utilizado e testado ao longo do
tempo que encontra-se no mercado é o Bio-Oss®, com propriedades osteocondutoras e
boa previsibilidade o Bio-Oss® é amplamente utilizado em estudos como controle para
comparação com os demais materiais utilizados. O Bio-Oss® é um material a base de
HA obtida a partir da sinterização de osso bovino, que ao ser integrado ao coágulo
passa a funcionar como arcabouço para a migração celular e consequente formação
óssea, sendo utilizado para levantamento de seio maxilar, aumento de disponibilidade
óssea em altura e espessura em arcos parciais ou totalmente desdentados,
preenchimento de diástases ósseas em cirurgia ortognática e trauma maxilo-facial [4247].
Desta forma, a utilização destes materiais justifica-se em virtude das suas
respectivas funções e propriedades. O substituto ósseo Osteosynt® é composto por HA
e β-TCP na proporção respectivamente de 40% e 60% [48]. A presença da HA fornece
um arcabouço para a colonização de células osteogênicas e mantém estabilidade
dimensional, já o β-TCP possui bom potencial osteocondutor, rápida reabsorção e
capacidade de indução da angiogênese [43, 48, 49]. O MTA possui boa
biocompatibilidade,

atividade

antimicrobiana

e

induz

a

formação

de

tecidos

mineralizados através do recrutamento de células da linhagem osteogênica e indução
de diferenciação de células pluripotentes indiferenciadas presentes no ligamento
periodontal e medula óssea[11-15].
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A utilização dos tempos de 7 dias e 28 dias para a avaliação do potencial de
mineralização e resposta do tecido frente ao biomaterial particulado (Osteosynt®)
quando associado ao MTA nas três proporções utilizadas (5%, 10%, 15%) visou verificar
se a cinética inicial de neoformação óssea foi superior quando comparado aos controles
Coágulo, Bio-Oss® e Osteosynt® (sem adição de MTA), com tempos de eutanásia
precoces para o modelo animal utilizado[50, 51].
A linhagem celular utilizada para este estudo, a SAOS-2, é utilizada em diversos
modelos para avaliação do comportamento das células ósseas frente a estímulos, bem
como estudos sobre reparo[26, 27]. O MTA é um material que a dissolução em água ou
fluidos tissulares promove a elevação do pH (alcalinização) da área onde o mesmo fora
aplicado[52, 53], tal elevação da disponibilidade de Ca²+ promove um aumento da
atividade da fosfatase alcalina, mas também promove aumento do pH. A alcalinização
extrema do meio pode vir aumentar a aumentar o estresse oxidativo, conduzindo a
célula a atingir o ponto de não retorno e por sua vez induzir a célula a entrar em
processo de apoptose[54, 55], o que pode vir a justificar os achados citológicos para o
grupo MTA e grupos Osteosynt® + 5% MTA, Osteosynt® + 10% MTA e Osteosynt® +
15% MTA(figuras 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)., estes, apresentaram aumento
progressivo da presença de restos celulares após apoptose tanto no período de 24h
como de 48h ao ensaio de contato direto, vindo a ser confirmado pelos valores da
viabilidade celular pelo ensaio de MTT(figuras 19, 20).
Já os para o ensaio de MTT para os eluentes trouxe um resultado que, apesar de
não apresentar diferenças estatísticas entre os grupos e períodos em nenhuma das
diluições, corroborou com os achados de pesquisas prévias no tocante aos materiais
como o MTA e as demais apresentações de HA e β-TCP, onde os eluentes presentes
nos extratos utilizados podem estimular as células da linhagem SAOS-2, mantendo
quantitativamente porcentagens elevadas e próximas ao controle, apesar de pouco
ultrapassarem o 100% [56-58] (figura 20). Tal estimulação pode ser extrapolada para
um sistema biológico complexo podendo ser entendido que a partir do contato entre
tecido e material, o meio aquoso dos fluidos tissulares solubiliza a superfície do material
utilizado e libera para o meio os íons presentes no material, podendo recrutar células e
estimular diferenciação a distância[17].
Da mesma forma, os achado histológicos e citológicos exibem semelhanças no
que tange à morfologia celular presente ao redor dos grânulos dos substitutos ósseos
utilizados. Os prolongamentos lançados pelas células da linhagem SAOS-2 ao contato
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direto e sua organização periférica aos grânulos apresentam semelhanças quanto à
organização das células ao redor dos grânulos de Bio-Oss® e Osteosynt® utilizados
tanto em ensaio de cultura celular como in vivo (Figuras7, 8 , 9, 10, 13, 14, 44, 45, 46,
47, 53, 54, 56, 57, 59, 60).
A

avaliação

dos

achados

imaginológicos

correlacionados

aos

eventos

histológicos observados, permitiu a obtenção de dados relacionados à ação direta entre
o contato dos materiais testados (MTA, Bio-Oss®, Osteosynt®) e às três diferentes
proporções entre o Osteosynt® e o MTA. Tais achados permitiram avaliar não apenas a
cinética do reparo ósseo, mas também avaliar a manutenção dimensional dos materiais
enxertados. No tocante à manutenção dimensional dos biomateriais substitutos ósseos
a manutenção dimensional favorece a previsibilidade de um resultado clínico, onde o
volume necessário de osso para a instalação de implantes dentários pode ser esperada
a partir do volume de material enxertado na área de interesse[43, 59]. Os substitutos
ósseos avaliados apresentaram boa manutenção dimensional de seus grânulos em
comparação entre períodos mesmo quando acrescido de MTA, com destaque para os
grupos Osteosynt® + 5% MTA e Osteosynt® + 10% MTA (Figuras: 21-34, 40-60, 62).
Os achados imaginológicos evidenciaram comportamento semelhante aos
apresentados em estudos prévios acerca de materiais substitutos ósseos particulados,
apresentando para os grupos Bio-Oss®, Osteosynt® e as três proporções de Osteosynt®
+ MTA, manutenção da área do defeito crítico em calvária e alguma neoformação óssea
aos 7 dias e neoformação óssea aos 28 dias [20, 43, 44, 60]. Os grupos Osteosynt® +
5% MTA, Osteosynt® + 10% MTA e Osteosynt® + 15% MTA aos 28 dias potencialmente
podem apresentar comportamento favorável para acelerar e modular o reparo ósseo,
possivelmente favorecido pela presença do MTA em virtude da capacidade de indução
de tecidos mineralizados e diferenciação das células indiferenciadas presentes no tecido
ósseo [11-15, 17] (Figuras: 21-34). O Grupo MTA apresentou achados imaginológicos e
histológicos aos 7 e aos 28 dias que corroboram com estudos histológicos prévios
acerca do comportamento do material na interface tecido mineralizado-MTA, como
descrito por Torabnejad et al.. (1995) acerca da adaptação marginal do material[13] e da
corticalização das paredes do defeito ósseo[18](Figuras 27, 28, 49-51).
Apesar de a análise estatística demonstrar não haver diferenças significativas
entre os grupos, os valores médios atingidos pelos parâmetros analisados apresentam
dados indicativos que podem vir a guiar novos estudos acerca do presente tema
abordados neste estudo. A neoformação óssea foi avaliada por meio de imagens
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microtomograficas e medida pelos parâmetros volume ósseo (BV), porcentagem do
volume ósseo (BV/TV), espessura do trabeculado ósseo (Tb.Th), separação e número
de trabéculas (TB.Sp e Tb.N), bem como pela análise histológica dos diferentes grupos.
A avaliação quantitativa e qualitativa a partir das médias apresentou tendências
numéricas que podem inferir na superioridade entre os diferentes grupos e períodos
presentes neste estudo. Para o período de 7 dias o parâmetro BV apresentou-se
numericamente superior nos grupos Bio-Oss® e Osteosynt® + 15% MTA e Coágulo, com
médias de 11,572 mm³ e 11,545 mm³ e 11,521 mm³, respectivamente. Aos 28 dias os
grupos Osteosynt® +15% MTA e Bio-Oss® apresentam respectivamente 10,565 mm³ e
10,378 mm³, a tendência numérica para a formação óssea obtida pela histomorfometria
atingiu os maiores valores aos 28 dias para os grupos Osteosynt® + 5% MTA e
Osteosynt® + 10% MTA com recuo para o grupo Osteosynt® + 15% MTA,
respectivamente, 21.05, 19.16 e 9,04 (Figura 36)
Tais características quantitativas volumétricas vão de encontro à literatura,
manutenção volumétrica no período de formação óssea da área enxertada com
substitutos ósseos particulados e também a manutenção do volume enxertado em
períodos mais longos. A manutenção volumétrica do enxerto auxilia a previsibilidade do
resultado clínico esperado. O ritmo de absorção dos grânulos e a substituição pelo osso
vital guia a escolha do material de enxertia, onde materiais de rápida, média e lenta
absorção estão comercialmente disponíveis cada qual com a sua indicação[6, 20, 44].
Os valores médios superiores obtidos pelos grupos Osteosynt ® + 5% MTA e
Osteosynt® + 10% MTA podem ser explicados pelas características osteocondutoras da
HA enquanto fornecedora de arcabouço para a neoformação óssea, juntamente com o
β-TCP que possui propriedades que induzem a angiogênese[42, 43, 49, 61]. Mas
também, pela presença do MTA que possui importante bioatividade relacionada à
formação de tecidos mineralizados [11-15], assim como, o recrutamento celular a
distância de células de linhagem óssea e indução à diferenciação de células
pluripotentes indiferenciadas presentes em locais como medula óssea e ligamento
periodontal[17]. O que pode levar a um aumento discreto da população de células
osteogênicas aumentando a quantidade de osso neoformado como consequência.
Os parâmetros Tb.Th, TB.Sp e Tb.N apresentam valores numéricos que
quantificam a qualidade da organização micrométrica do trabeculado, que podem
influenciar macro características do osso como unidade fisiológica funcional. A
organização do trabeculado influencia diretamente na qualidade óssea para a instalação
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de implantes dentários[62]. Desta forma, uma menor separação entre as trabéculas e
maior espessura das trabéculas neoformadas podem levar a um osso mais denso para
perfuração e instalação de implantes dentários, podendo favorecer uma estabilidade
primária satisfatória[63, 64].
Aos 7 dias os grupos Osteosynt® + 15% MTA e Osteosynt®

+ 5% MTA

apresentam os maiores valores médios para o parâmetro Tb.Th ( 0,31mm² e 0,30mm²).
Aos 28 dias o grupo Osteosynt® + 15% MTA e Osteosynt® + 5% MTA mantiveram
valores médios estáveis quando comparados ao período de 7 dias. O grupo coágulo
apresentou o maior valor médio da espessura do trabeculado ósseo com 0,32mm²
(Figura 38)
O período de 7 dias apresentou valores máximos e mínimos de separação das
trabéculas respectivamente para o grupo Osteosynt® com 0,2mm e o grupo Osteosynt®
+ 10% MTA com 0,12 mm. Já no período de 28 dias os valores médios para os grupos
Osteosynt® + 5% MTA com 0,25mm e grupo Coágulo com 0,17mm (Figura 39).
Para o período de 7 dias os valores de Tb.N demonstraram-se próximos entre os
grupos com pequeno destaque para o grupo Bio-Oss® que apresentou 3 (1/mm²). Figura
26. O período de 28 dias também apresentou valores muito próximos do número de
trabéculas com leve destaque para o grupo Osteosynt® + 10% MTA que apresentou o
valor 3 (1/mm³) (Figura 40).
Estudos prévios demonstraram que o osso neoformado a partir de substituto
ósseo particulado apresenta características de normalidade e semelhança após 5 anos
e a organização lamelar do osso vital é reproduzida após o equilíbrio aposicional da
dinâmica óssea[6, 19]. A formação do trabeculado ósseo favorece também a
manutenção tridimensional do biomaterial utilizado na área enxertada, este trabeculado
irá sustentar toda a estrutura permitindo a posterior instalação dos implantes dentários
[6, 18]. Desta forma, o trabeculado ósseo neoformado assume papel de destaque na
reabilitação em áreas enxertadas [51, 62, 63].
As limitações apresentadas pelo presente estudo, apresentaram conflito entra o
Power Test para definição do “n” da amostra e ideal de n=8 e a literatura, esta que
utiliza “n” variando entre 3≥n≤5. Tal conflito pode ter influenciado diretamente na análise
estatística, onde o número reduzido de animais pode ter impedido que as diferenças
presentes nas tendências numéricas pudessem ser confirmadas pelos testes
estatísticos aplicados[65-70].
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Outra limitação apresentada pelo modelo experimental e método de análise
utilizado no presente estudo, a sensibilidade do µ-CT na avaliação do grupo MTA. O
MTA é um silicato tricálcio que apresenta reação de presa, esta reação faz com que o
material assuma densidade igual ou superior ao tecido ósseo onde foi aplicado, assim,
os parâmetros avaliados BV, BV/TV, Tb.Th, Tb.Sp e Tb.N, indicam para a presença de
tecido ósseo na área, quando ,na realidade, o MTA se faz presente como pode ser
observado nos achados imaginológicos, levando então a valores falso-positivos para os
parâmetros avaliados.
A experimentação animal também é um fator limitante para o presente
trabalho, apesar de apresentar um sistema fisiológico complexo o animal possui tempos
diferentes para processos homólogos ao meio biológico presente no Homo Sapiens. O
modelo animal também pode divergir em resposta fisiológica frente ao mesmo estimulo
quando comparado ao humano. Apesar de um bom modelo experimental, o uso do
modelo animal exige a utilização posterior de testes em modelo experimental humano
para confirmação dos dados coletados e se possível liberação para comercialização do
produto desenvolvido.
Para que ocorra a extrapolação clínica, o presente tema ainda carece de estudos
que visem coletar dados e respostas contundentes quanto ao benefício ou prejuízo da
mistura entre MTA e substitutos ósseos particulados. Entretanto, os dados coletados no
presente estudo apontam para um caminho onde a modulação e a aceleração do
processo de reparo ósseo possa acontecer com qualidade e densidade óssea aceitável,
permitindo desta forma reabilitar o paciente alvo, possivelmente em um menor tempo.

6. Conclusão

Com base nos resultados obtidos e considerando as limitações desse estudo é
possível concluir que, estatisticamente, a adição de MTA nas 3 proporções testadas não
demonstrou efetividade quando comparada ao uso isolado dos substitutos ósseos BioOss® e Osteosynt®, ou na comparação com o reparo promovido pelo coágulo. No
entanto, foi evidenciada tendências numéricas à superioridade na associação
Osteosynt® + 15% MTA aos 7 dias e Osteosynt® + 5% MTA e Osteosynt® + 10% MTA
nas análises aos 28 dias.
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