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A Deus 

Desde o primeiro instante que comecei o Senhor se fez presente em todos os 

momentos, firmes ou trêmulos. E, passo a passo, posso sentir a tua mão 

transmitindo-me por meio de sua luz a segurança necessária para enfrentar meu 

caminho e seguir. Grandes foram as lutas, maiores as vitórias. Sempre estiveste 

comigo! Muitas vezes pensei que este momento não chegaria, tive vontade de 

recuar. No entanto, Tu sempre estiveste presente, fazendo da derrota uma vitória e 

da fraqueza uma força. Com Tua ajuda e por Tua misericórdia me encorajei nos 

momentos de dificuldade. Sei que não cheguei ao fim, mas ao início de uma longa 

caminhada. Senhor, agradeço por ter me dado condições, apoio e força para que 

percorresse essa jornada. A Sua grandiosidade me fez substituir as incertezas pela 

segurança e o medo pela vitória. 

Aos meus pais, Tadeu e Sirlane, 

meus amigos verdadeiros, pelo amor, carinho, paciência, dedicação e por todas as 

vezes em que abdicaram de seus sonhos para a realização dos meus. Admiro muito 

vocês e agradeço a Deus diariamente por ter me dado pais tão maravilhosos, que 

souberam me educar com amor, fé, compreensão, apoio e com grandes atitudes. 

Vocês são exemplos de vida para mim e espero que eu possa retribuir pelo menos 

parte de todo o amor que dedicaram e que continuam dedicando a mim e ao meu 

irmão. Tenho muito orgulho de ser filha de vocês! Amo muito vocês! 
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Ao meu irmão, Thales,

pelo carinho, amizade, compreensão e apoio durante toda a vida. Apesar de ser 

mais novo e de estarmos distantes, aprendo muito com você, principalmente com 

sua alegria constante, perseverança, dedicação a tudo que faz, esforço e 

competência. Você me surpreende a cada dia! Amo muito você! 

Ao Rogério, 

pela paciência, carinho, companheirismo e incansável ajuda na realização deste 

trabalho. Por sua compreensão diante da minha ausência em diversos momentos 

importantes e por seu incentivo, que me impulsionou e me motivou a lutar por meus 

objetivos. Você é muito especial! 
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Ao meu orientador, Professor Dr. Eduardo Hochuli Vieira, grande exemplo 

de competência e dedicação. Obrigada pela oportunidade oferecida desde a 

graduação, pelos preciosos ensinamentos, pela paciência, carinho, pelo incentivo 

constante, por ter acreditado em mim e ter me proporcionado a realização de um 

grande sonho. Você foi o responsável pelo interesse e amor que sinto pela cirurgia. 

Obrigada por tudo! 

À minha co-orientadora, Professora Dra. Roberta Okamoto, pela amizade, 

carinho, compreensão e ajuda incansável. Exemplo de determinação, competência, 

dedicação e amor à pesquisa. Muito obrigada pelo conhecimento transmitido e por 

me aceitar como aprendiz. Prossiga sempre abrindo as portas para aqueles que a 

procuram. Você foi além de grande mestre, minha amiga e conselheira em todos os 

momentos. Obrigada pela paciência e incentivo constantes! Você é muito especial! 

Obrigada por tudo! 

Ao Professor Dr. Idelmo Rangel Garcia Júnior, não só pelo profissional 

dedicado, seguro e competente que é, mas, principalmente pelo ser humano que me 

compreendeu, ensinou e incentivou em todos os momentos. Que Deus continue 

abençoando-o e iluminando-o para que outras pessoas possam passar pela 

experiência pela qual passei, de tê-lo como mestre e amigo. Você é e será sempre 

um grande exemplo de competência, amor e dedicação à profissão. Obrigada pela 
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paciência que sempre demonstrou diante de minhas indagações, questionamentos e 

“teimosia”. Admiro muito você! 

Ao Professor Osvaldo Magro Filho, pela competência e pelos preciosos 

conhecimentos transmitidos. Obrigada pela amizade, confiança, carinho, incentivo e 

por considerar os alunos da pós-graduação seus verdadeiros amigos, sempre se 

preocupando conosco e dividindo inúmeros momentos de alegria. Obrigada! 

Ao Professor Dr. Michel Saad Neto pelos valiosos ensinamentos, pelo carinho 

e pelo exemplo de dedicação e competência. O senhor é um exemplo concreto e 

marcante do que é “ser professor”.

À Professora Dra. Cristiane Mara Ruiz de Sousa Fattah e à PProfessora 

Dra. Alessandra Marcondes Aranega, pelo carinho, dedicação, 

companheirismo, paciência, confiabilidade e disponibilidade em ajudar sempre. 

Obrigada pelos ensinamentos, incentivo e por torcerem sempre pelo sucesso dos 

alunos da pós-graduação. 

Ao Professor Dr. Tetuo Okamoto, pelo exemplo de caráter, humildade e 

dedicação. O curso de pós-graduação e respectivos alunos devem muito ao senhor. 

Obrigada pelo carinho, incentivo e disponibilidade em ajudar sempre.

Ao Professor Dr. Wilson Roberto Poi, pelo carinho com que recebe os alunos 

da pós-graduação e pelo exemplo de competência, caráter e extrema dedicação. 
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Obrigada pelas inúmeras palavras de carinho e incentivo, pela preocupação 

constante, pela amizade, pelo afeto e por sempre atenuar os problemas com 

simplicidade e tornar os obstáculos transponíveis. Você possui uma capacidade 

incrível de identificar os conflitos, preocupações e aflições de seus alunos e ajudá-

los de maneira carinhosa e intensa. Obrigada por ser PROFESSOR!

À secretária da cirurgia e grande amiga Cleide Lemes da Silva, pelo carinho, 

doação, amizade, respeito, ajuda e preocupação constante. Agradeço a Deus pela 

oportunidade de conhecer uma pessoa tão especial como você. Obrigada pelos 

momentos compartilhados, pela ajuda incansável, pela torcida, pensamentos 

positivos e estímulo constante. Você é exemplo de que o amor e a dedicação à 

profissão tornam a vida mais alegre, atenuam os problemas e conduzem ao 

sucesso. Obrigada por me considerar como uma filha e saiba que você será 

eternamente minha “mãe” de Araçatuba. Você é muito especial!  

À minha grande amiga e companheira de todos os momentos da pós-graduação 

Érica Alves Gomes, pelo carinho, por ouvir com paciência meus incansáveis 

desabafos, pela compreensão, pelo incentivo constante, pela torcida por minha 

vitória, pela preocupação comigo e por compartilhar inúmeros momentos de alegria 

e tristeza, sempre ao meu lado e disposta a me ajudar no que fosse necessário. 

Admiro muito sua dedicação e competência!

Ao meu colega de mestrado e grande amigo Francisley Ávila Souza pela

paciência, dedicação, competência, prestatividade e caráter. Apesar dos inúmeros 

momentos de dificuldades por nós enfrentados, você sempre se manteve otimista e 



7

paciente, não me deixando perder o entusiasmo e a motivação. Obrigada pelos 

preciosos conhecimentos transmitidos e pela incansável ajuda em todas as etapas 

da pós-graduação. 

À minha colega de pós-graduação e grande amiga Jéssica Lemos Gulinelli, pela

cumplicidade tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Sempre disposta a 

ajudar! Sua alegria e energia contagiam a todos, sua dedicação e vontade de 

trabalhar me incentivaram e sua tranqüilidade me ajudou em muitos momentos de 

“estresse”. Obrigada por tudo! 

À minha colega de mestrado e amiga Camila Benez Ricieri, pelo carinho, 

compreensão, incentivo e estímulo constante. Obrigada pelos momentos agradáveis 

compartilhados!

Aos amigos da graduação: Ellen Cristina Gaetti Jardim e Leonardo Perez 

Faverani pelo auxílio nas pesquisas, nas clínicas de graduação e pós-graduação, 

pela amizade, pelo carinho e incentivo. Parabéns pela dedicação, vontade de 

vencer, garra e determinação. Torço muito por vocês!

À minha família, em especial às minhas avós Ana e Luzia e à minha madrinha 

Jussara pelas incansáveis orações, pelo amor, carinho, pela preocupação e torcida.

À família do Rogério, pelo carinho, compreensão e incentivo. 
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À Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP, sob direção do 

Professor Dr. Paulo Botacin e vice-direção do Professor Dr. Célio Percinoto pela 

oportunidade de realização do curso de Mestrado. 

Aos amigos do curso de Doutorado em Cirurgia: André Dotto Sottovia, 

Carolina Chianteli Cláudio Coutinho, Eleonor Álvaro Garbin, Leandro de Carvalho 

Cardoso, Paulo Almeida Júnior, Paulo Domingos Ribeiro Júnior, Liliane Sheidegger 

da Silva Zanetti, Natasha Magro Érnica, Thais da Silveira Rodrigues e Walter Betoni 

Júnior pelos ensinamentos e inesquecíveis momentos de convivência. 

Aos amigos do curso de Mestrado em Cirurgia: Albanir Gabriel Borrasca, 

Camila Benez Ricieri, Francisley Ávila Souza, Flávia Priscila Pereira, Jéssica Lemos 

Gulinelli e Marcos Heidy Guskuma. Aprendi muito com cada um de vocês. Obrigada 

pelos momentos compartilhados, pela ajuda, carinho e amizade.

Aos amigos da pós-graduação em Odontologia: Cláudia Letícia, Daniel, 

Edmar, Ellen, Eloá, Érica, Fernanda, Francisco (Quico), João, Lilian, Luciana, 

Marceli, Márcia, Patrícia, Ronan, Sheila, Thaís Mara e Túlio, pela agradável 

convivência e momentos compartilhados. 

Aos amigos e estagiários da Disciplina de Cirurgia, Heloísa, Pedro e Renan, pelo 

carinho, respeito e agradável convivência. 
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À mestranda em Clínica Integrada Eloá Rodrigues Luvizutto, pela ajuda na 

parte experimental da dissertação, pela amizade, paciência e carinho. 

À aluna do curso de Graduação Thalyta Ribeiro Neves da Cruz (Thalytinha) 

pela valiosa ajuda na realização do processamento imunoistoquímico e pelo carinho 

de sempre. 

Ao doutorando da área de Prótese, Lucas Fernando Tabata, pela amizade, 

incentivo, torcida e principalmente pela alegria contagiante.

Aos alunos do Curso de Graduação da Faculdade de Odontologia de 

Araçatuba – UNESP, pelo respeito, credibilidade e confiança depositados aos 

alunos da pós-graduação, permitindo-nos realizar nosso grande sonho de atividade 

acadêmica. Aprendemos muito com vocês! 

Ao aluno de Doutorado em Periodontia da UNESP – Araraquara, Rafael Silveira 

Faeda, pela amizade, paciência, disponibilidade e grande ajuda na utilização do 

Exakt para o corte das peças deste experimento. 

Ao Fabrício Xavier de Oliveira e à LLelaine de Oliveira Nicolette, por 

toda a colaboração e prestatividade no cuidado aos animais utilizados neste 

experimento, bem como pela valiosa e eficiente ajuda durante a parte experimental 

deste trabalho. 
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Aos Docentes da Disciplina de Cirurgia da Faculdade de Odontologia 

de Araraquara – UNESP: Professores Doutores Eduardo Hochuli Vieira, Mário 

Francisco Real Gabrielli, Roberto Henrique Barbeiro e Valfrido Antônio Pereira Filho 

e Professora Doutora Marisa Aparecida Cabrini Gabrielli, pelo exemplo de 

competência e dedicação. Obrigada por minha formação, pela credibilidade e pelo 

carinho.

Aos Docentes da Disciplina de Clínica Integrada: Professores (as) Doutores 

(as) Celso, Daniela, Denise, José Carlos, Poi e Sônia Regina pelo carinho e atenção 

constantes.

Aos Docentes da Disciplina de Histologia: Professores (a) Doutores (a) 

Edílson Ervolino, Roelf Justino Cruz Rizzolo e Alaíde, pela disponibilidade e auxílio 

na utilização do microscópio de captura de imagens. 

Ao Professor Dr. Mário Jefferson Quirino Louzada, pela gentileza de ceder 

o Biotério do Curso de Medicina Veterinária da UNESP para que pudéssemos 

manter os animais utilizados em nosso experimento, pela torcida e incentivo 

constantes e principalmente pelo carinho e atenção com que sempre nos recebeu. 

Ao Professor Dr. Élcio Marcantonio pelo exemplo de competência, humildade 

e dedicação à cirurgia. Obrigada pela ajuda, carinho, incentivo e preciosa 

contribuição ao crescimento da Disciplina de Cirurgia. 
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Ao Professor Dr. Élcio Marcantonio Júnior pela confiança, credibilidade,

pelo incentivo e pela gentileza em permitir a utilização do Laboratório do Exakt da 

Disciplina de Periodontia da Faculdade de Odontologia de Araraquara – UNESP. 

Ao Professor Dr. José Sílvio Govone, do Departamento de Estatística, 

Matemática Aplicada e Computacional, IGCE e Centro de Estudos Ambientais da 

UNESP – Rio Claro, pela valiosa ajuda na compreensão estatística de parte deste 

trabalho.

Ao Professor Dr. Romeu Magnani, pela realização dos testes estatísticos 

deste trabalho e auxílio precioso em sua compreensão. 

Ao Professor Dr. Anselmo Colombo de Alencar pela ajuda no 

desenvolvimento do biomaterial e na realização da microscopia eletrônica de 

varredura, além do incentivo constante ao nosso desenvolvimento. 

Aos funcionários do Laboratório de Cirurgia e amigos: Bernadete Maria 

Nunes Kimura, Maria Dirce Colli Boatto e Gilmar Martins de Oliveira pela ajuda em 

diversas etapas da dissertação, pelo carinho, paciência, compreensão e agradáveis 

momentos compartilhados. 

Aos funcionários da Biblioteca: Cláudio, Fernando, Ivone, Izamar, Júnior, 

Luzia, Maria Cláudia pela disponibilidade e carinho. 
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À funcionária da Biblioteca Ana Cláudia Martins Grieger Manzatti, pela

valiosa ajuda na correção da Dissertação e pela atenção e carinho sempre 

dispensados. 

Aos funcionários da Pós-graduação: Diogo, Marina e Valéria, pela paciência, 

disponibilidade, alegria e admirável interesse em nos ajudar sempre. 

À Conexão – Sistema de Próteses, em nome do Dr. Rodolfo Cândida Alba Júnior 

pela gentileza e disponibilidade em ceder os implantes e chaves utilizadas no 

experimento deste trabalho, bem como pela confiança em nós depositada. 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP),

pela concessão da Bolsa de Mestrado e pelo apoio financeiro, indispensáveis para a 

realização deste trabalho. 
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"É melhor tentar e falhar, que preocupar-se e ver a vida passar;

é melhor tentar, ainda que em vão, que sentar-se fazendo nada até o 

final.

Eu prefiro na chuva caminhar, que em dias tristes em casa me 

esconder.

Prefiro ser feliz, embora louco, que em conformidade viver..." 

Martin Luther King 
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À FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo) pelo auxílio financeiro que 

viabilizou a realização deste trabalho de 

pesquisa. 

Processo 05/53706-1 
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Queiroz TP.  Avaliação do copolímero de ácido polilático e poliglicólico (PLA/PGA) 

ao redor de implantes osseointegráveis sem estabilidade primária. Análise 

biomecânica, histométrica e imunoistoquímica em coelhos (dissertação). Araçatuba: 

Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual Paulista; 2006. 

A proposta deste estudo foi avaliar a associação do PLA/PGA ao redor de implantes 

osseointegráveis instalados sem estabilidade primária, por meio da análise 

biomecânica, histométrica e da expressão das proteínas OPG, RANKL, OC e COL-I. 

Vinte e cinco coelhos receberam 2 implantes de 2,6/ 6,0mm na tíbia direita em leitos 

receptores preparados com 3,0mm. Um defeito foi preenchido com coágulo 

sanguíneo e o outro com o PLA/PGA previamente à instalação dos implantes. A 

eutanásia dos animais foi realizada nos períodos de 5, 15, 40 e 60 dias pós-

operatórios e o teste biomecânico foi realizado nos períodos de 40 e 60 dias. As 

peças foram submetidas ao processamento imunoistoquímico e coradas por HE. As 

peças de 5 animais do período de 60 dias foram desgastadas e coradas com 

vermelho de alizarina e azul de Stevenel. Não houve diferenças nos valores de 

torque-reverso na comparação entre os grupos e os períodos avaliados. A análise 

das imunomarcações não evidenciou diferença estatística entre os grupos para cada 

período. Houve evidência estatística de maior expressão de RANKL no período de 

15 dias no grupo tratado em relação à expressão de colágeno I. A proteína RANKL 

apresentou mais percentuais de marcações celulares acima de 50% quando 

comparada às outras proteínas. Não houve diferença estatística entre os grupos 

quanto à extensão linear de contato entre tecido ósseo e implante. Conclui-se que o 
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copolímero apresentou biocompatibilidade e permitiu neoformação óssea em contato 

com o implante. Além disso, ocorreu o processo de osseointegração em ambos os 

grupos, mesmo na ausência de estabilidade primária dos implantes. 

Palavras-chave: Implante dentário. Substitutos ósseos. Imunohistoquímica. 

Biomecânica.
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Queiroz TP.  Evaluation of the polylactic and polyglycolic acid copolymer (PLA/PGA) 

around of osseointegrated implants without primary stability. Biomechanics, 

histometric and immunoistochemistry analysis in rabbits [dissertation]. Araçatuba: 

São Paulo State University; 2006.   

The purpose of this study was to evaluate the association of the PLA/PGA around of 

osseointegrated implants installed without primary stability, through the 

biomechanics, histometric analysis and of the OPG, RANKL, OC and COL-I proteins 

expression. Twenty-five rabbits received 2 implants of 2.6 / 6.0mm in the right tibia in 

receptor beds prepared with 3,0mm. A defect was fulfiled with blood clot and the 

other with the PLA/PGA, previously to the implants installation. The euthanasia of 25 

animals was performed at 5, 15, 40 and 60 days and the biomechanical test was 

performed at 40 and 60 days. The samples followed immunoistochemistry processing 

and were stained with HE. The pieces of 5 animals of 60 days were trimmed and 

stained with alizarin red and Stevenel s blue. There were not differences in the 

torque-reverse between the groups and periods. The analysis of the immunolabelings 

did not evidence statistic difference between the groups for each period. There was 

statistics evidence of increase in the RANKL expression in the 15 days period, in the 

treated group, when compared to the COL-I. The RANKL protein presented more 

percentiles of immunolabelings above 50% when compared to the other proteins. 

There was no statistics difference between the groups regarding contact linear 

extension between bone tissue and implant. It can be concluded that the copolymer 
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presented biocompatibility and it allowed bone neoformation in contact with the 

implant. Besides, the osseointegration process happened in both groups, even in the 

absence of primary stability of the implants. 

Keywords: Dental implants. Bone substitutes. Immunohistochemistry. Biomechanics. 
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Figura 1- Grupo controle. Instalação do implante de 2,6mm/3,0mm, sem 

estabilidade primária no leito receptor, preenchido com o coágulo 

sanguíneo. 

78

Figura 2- Grupo tratado. Instalação do implante de 2,6mm/3,0mm, sem 

estabilidade primária no leito receptor, preenchido com o PLA/PGA. 

78

Figura 3- Tíbia direita.  Período de 60 dias. Tecido ósseo neoformado 

recobrindo o módulo de rebordo dos implantes durante a reabertura. 

78

Figura 4- Período de 40 dias após a reabertura da tíbia direita. Verifica-se 

menor inclinação do implante do grupo tratado (seta) quando 

comparado ao controle. 

78

Figura 5- Representação gráfica de médias de torque reverso (colunas), em 

N.cm, e de intervalos de 95% de confiança para as médias 

populacionais (barras verticais). 

79

Figura 6- Representação gráfica de % de ocorrências de médias percentuais 

de marcações celulares para as proteínas analisadas, 

independentemente do período de avaliação, para ambos os grupos.

79

Figura 7- OPG – Grupo controle. Período de 5 dias. Imunomarcações 

positivas para osteócitos presentes na cortical superior (setas) 

(DAB, original de 160X). 

80

Figura 8: OPG – Grupo controle. Período de 40 dias. Imunomarcação desta 

proteína na cortical superior (setas). Nota-se discreta redução na 

expressão proteica (DAB, original de 63X). 

80
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Figura 9- RANKL – Grupo controle. Período de 40 dias. 

Imunomarcações positivas para osteócitos (setas) na cortical 

superior, em maior quantidade quando comparada à OPG. 

(DAB, original de 160X). 

 80 

Figura 10-  RANKL – Grupo tratado. Período de 5 dias. Imunomarcações 

positivas para linfócitos (setas) na área medular (DAB, 

original de 160X). 

80

Figura 11-  RANKL - Grupo controle. Período de 40 dias. Redução na 

imunomarcação desta proteína na área medular (setas) 

(DAB, original de 63X). 

81

Figura 12-  OC – Grupo controle. Período de 60 dias. Imunomarcação 

desta proteína em osteócitos da cortical superior (setas). 

Nota-se a marcação de fundo (*) (DAB, original de 200X). 

81

Figura 13 –  COL-I – Grupo controle. Período de 15 dias. Imunomarcação 

significativa desta proteína na área medular (DAB, original 

160X).

81

Figura 14 -  COL-I – Grupo controle. Período 60 dias. Redução na 

imunomarcação (setas) desta proteína na área medular 

(DAB, original de 200X). 

81

Figura 15-  Corte evidenciando a ausência de marcações inespecíficas 

na cortical superior (controle negativo) (DAB, original de 

200X).

81

Figura 16 - RANKL – Grupo controle. Período de 5 dias. 

Imunomarcações positivas para osteócitos na cortical inferior 

(controle positivo) (DAB, original de 200X). 

81

Figura 17-  Grupo controle. Período de 5 dias. Presença de osteócitos 82 
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(setas) bem marcados na cortical superior (HE, original de 

200X).

Figura 18- Grupo tratado. Período de 15 dias. Presença de osteócitos 

(setas) bem marcados na cortical inferior (HE, original de 

200X).

82

Figura 19-  Grupo tratado. Período de 60 dias. Neoformação óssea 

acompanhando o formato das espiras (setas) do implante. 

Nota-se a presença de inúmeros osteócitos nas corticais (HE, 

original de 100X). 

82

Figura 20 –  MEV. Grupo tratado. Período de 60 dias. Implantes 

recobertos por tecido ósseo neoformado (original de 1000X). 

83

Figura 21 - Grupo controle. Período de 60 dias. Implantes recobertos por 

tecido ósseo neoformado. (original de 1000X). 

Figura 22 -  Grupo controle. Período de 60 dias. Tecido ósseo 

neoformado celularizado (setas) em contato com a superfície 

do implante na área do módulo de rebordo (vermelho de 

alizarina e azul de Stevenel, original de 400X). 

84

Figura 23 -  Grupo tratado. Período de 60 dias. Neoformação óssea no 

pico e vale da rosca do implante (setas). Destaca-se a 

presença de tecido conjuntivo, corado pelo azul de Stevenel, 

em contato com a superfície do implante (vermelho de 

alizarina e azul de Stevenel, original de 400X). 

84

Figura 24 -  Grupo tratado. Período de 60 dias. Neoformação óssea em 

contato com a superfície do implante no módulo de rebordo e 

presença de osteócitos (setas). Nota-se presença de tecido 

85
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conjuntivo nessa interface (vermelho de alizarina e azul de 

Stevenel, original de 400X). 

Figura 25  - Grupo tratado. Período de 60 dias. Presença de tecido 

conjuntivo com inúmeros osteoblastos (setas) na área 

medular, envolto pelo remanescente do PLA/PGA (*) 

(vermelho de alizarina e azul de Stevenel, original de 400X). 

85

Figura 26 –  Medidas de torque-reverso para os grupos controle e tratado, 

nos períodos de 40 e 60 dias. Não houve correlação entre os 

grupos analisados. 

104

Figura 27 -  Representação gráfica da % de ocorrência de médias 

percentuais de imunomarcações celulares de acordo com os 

períodos de avaliação (5, 15, 40 e 60 dias) e com os grupos 

experimentais: Controle (Cr) e Tratado (Tr), relativas à 

proteína OPG. 
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Figura 28 -  Representação gráfica da % de ocorrência de médias 

percentuais de imunomarcações celulares de acordo com os 

períodos de avaliação (5, 15, 40 e 60 dias) e com os grupos 

experimentais: Controle (Cr) e Tratado (Tr), relativas à 

proteína RANKL. 
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Figura 29 -  Representação gráfica da % de ocorrência de médias 

percentuais de imunomarcações celulares de acordo com os 

períodos de avaliação (5, 15, 40 e 60 dias) e com os grupos 

experimentais: Controle (Cr) e Tratado (Tr), relativas à 

proteína OC. 
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Figura 30 -  Representação gráfica da % de ocorrência de médias 

percentuais de imunomarcações celulares de acordo com os 

106
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períodos de avaliação (5, 15, 40 e 60 dias) e com os grupos 

experimentais: Controle (Cr) e Tratado (Tr), relativas à 

proteína COL-I. 

Figura 31 -  Incisão nos planos dérmico e muscular de aproximadamente 

3 cm de comprimento, na porção medial da tíbia direita. 
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Figura 32 -  Incisão periostal na porção medial da tíbia direita. 111 

Figura 33 –  Leito receptor dos implantes, após descolamento em 

espessura total. 
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Figura 34 –  Fresas utilizadas na confecção dos defeitos ósseos 

(Conexão, SP, Brasil). 
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Figura 35 –  Início do preparo do leito receptor do implante com a fresa 

lança. Primeiro defeito. 
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Figura 36 –. Preparo seqüencial do leito receptor com a fresa helicoidal de 

2,0mm. Primeiro defeito 
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Figura 37 –  Preparo seqüencial do leito receptor com a fresa piloto de 

2,0mm/3,0mm. Primeiro defeito. 
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Figura 38 -  Finalização do preparo do leito receptor com a fresa helicoidal 

de 3,0mm. Primeiro defeito. 
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Figura 39 -  Início do preparo do leito receptor do implante com a fresa 

lança. Segundo defeito. 
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Figura 40 -  Preparo seqüencial do leito receptor com a fresa helicoidal de 

2,0mm. Segundo defeito. 
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Figura 41 -  Preparo seqüencial do leito receptor com a fresa piloto de 

2,0mm/3,0mm. Segundo defeito. 
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Figura 42 -  Finalização do preparo do leito receptor com a fresa helicoidal 

de 3,0mm. Segundo defeito. 
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Figura 43 –  Leito receptor dos implantes após a confecção dos dois 

defeitos ósseos. 
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Figura 44 –  Instalação do implante sem estabilidade primária. Defeito 

preenchido com o coágulo sanguíneo. 
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Figura 45 –  Leito receptor após a instalação do implante do grupo 

controle.
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Figura 46 –  Preenchimento do segundo defeito com PLA/PGA, 

previamente à instalação do implante. 
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Figura 47 -  Instalação do implante envolto com PLA/PGA, sem 

estabilidade primária. 

113

Figura 48 –  Leito receptor após a instalação dos implantes. 113 

Figura 49 -  Período de 15 dias. Leito receptor dos implantes, após 

reabertura. O módulo de rebordo dos implantes encontra-se 

parcialmente coberto por tecido ósseo. 
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Figura 50 -  Período de 60 dias. Leito receptor dos implantes, após 

reabertura. O módulo de rebordo encontra-se parcial ou 

totalmente coberto por tecido ósseo neformado. 
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Figura 51 -  Ostectomia realizada para exposição do módulo de rebordo 

do implante, durante a análise biomecânica. 
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Figura 52 -  Adaptação da chave intermediária ao módulo de rebordo do 

implante, para a realização do teste biomecânico. 
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Figura 53 -  Torquímetro analógico utilizado para os testes biomecânicos.  114 

Figura 54 -  Cortes longitudinais obtidos em criostato e montados em 

lâminas gelatinizadas para o processamento 

imunoistoquímico.

115

Figura 55 -  Incubação do anticorpo primário, pipetando-o sobre os cortes. 115 
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Figura 56 -  Colocação do Paraffilm sobre os cortes para garantir um 

adequado contato do anticorpo com os tecidos, durante a 

incubação. 
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Figura 57 -  Revelação da reação imunoistoquímica utilizando-se a DAB 

como cromógeno. Detalhe do controle macroscópico 

realizado.
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Figura 58 -  Extensão longitudinal do defeito ósseo, dividido em 3 partes. 

Exemplo da expressão de RANKL no grupo tratado, aos 5 

dias (DAB, original de 4X). 
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Figura 59 -  Microscópio óptico acoplado à câmera de captação de 

imagens e conectado ao computador. 
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Figura 60 -  Software analisador de imagens IM50 exemplificando captura 

no aumento de 40X. 
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Figura 61 -  Grupo controle. Período de 5 dias. Observa-se a presença de 

células inflamatórias (setas) e a formação de tecido 

mesenquimal (*) (HE, original de 20X). 
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Figura 62 -  Grupo tratado. Período de 15 dias. Medular celularizada, com 

áreas sugestivas da presença do copolímero (*) e de 

formação de tecido mesenquimal (HE, original de 160x). 
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Figura 63 -  Grupo controle. Período de 15 dias. Nota-se início de 

formação de tecido ósseo, caminhando da cortical em direção 

à medular (HE, original de 63X). 
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Figura 64 -  Grupo controle. Período de 60 dias. Tecido ósseo  

neoformado acompanhando o negativo da rosca do implante. 

Nota-se a presença de inúmeros osteócitos (setas) (HE, 

117
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original de 400X). 

Figuras

65 – 67 –

MEV – Grupo tratado. Período de 40 dias. Observa-se osso 

neoformado em contato com a superfície do implante 

(originais de 60X, 200X e 1000X, respectivamente). 
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Figuras
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MEV – Grupo tratado. Período de 60 dias. Observa-se osso 

neoformado em contato com a superfície do implante em 

maior quantidade quando comparado ao período de 40 dias 

(originais de 60X, 200X e 500X, respectivamente). 
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Figuras

72 – 73 -

Grupo tratado. Período de 60 dias. Mensuração do perímetro 

total do vale do implante por meio do Programa Imagelab 

2000 e cálculo do perímetro utilizando a ferramenta “cálculo 

de regiões”. 
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Figuras

74 – 75 -

Grupo tratado. Período de 60 dias. Mensuração do perímetro 

de tecido ósseo neoformado (corado pelo vermelho de 

alizarina) em contato com a superfície do implante, na área 

do vale, por meio do Programa Imagelab 2000 e cálculo do 

perímetro utilizando a ferramenta “cálculo de regiões”. 

119
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COL-I - Colágeno tipo I, Collagen type I 

DAB - diaminobenzidina 

EDTA - Ácido etileno-diamino-tetracético

HE - Hematoxilina e eosina, hematoxilin and eosin 

MEV - Microscopia eletrônica de varredura 

OC - Osteocalcina, osteocalcin 

OPG - Osteoprotegerina, osteoprotegerin 

PBS - Tampão fosfato salina 

PGA - Ácido Poliglicólico 

PLA - Ácido Polilático 

PLA/PGA - Copolímero de ácido polilático e poliglicólico, polylactic and 

polyglycolic acid copolymer 

PMMAL - Polimetil metacrilato lento 

PVPI - Polivinil Pirrolidona Iodo 

RANKL - Receptor Ativador Nuclear Kappa-B Ligante, Receptor Activator 

Nuclear Kappa-B Ligand 

TNF - Fator de Necrose Tumoral 
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*

Os implantes dentários osseointegráveis representam uma excelente 

alternativa na reabilitação bucal e nas reconstruções maxilofaciais, entretanto, o 

sucesso a longo prazo depende de um íntimo contato do tecido ósseo com o 

implante, pela osseointegração (Olsen et al. 2005).

A presença de alterações ósseas como fenestrações, defeitos residuais, 

alvéolos pós-exodônticos, diástases entre osso/implante por sobrefresagem e de 

tecido ósseo de baixa qualidade podem afetar o prognóstico desta modalidade de 

tratamento (Gotfredsen et al. 1991; Piattelli et al. 1997). 

Os enxertos autógenos são considerados os mais indicados para o 

preenchimento de defeitos ósseos (Lekholm et al. 1999), no entanto, sua utilização 

nem sempre é viável devido à necessidade de segunda cirurgia para sua remoção, à 

morbidade do sítio doador e à limitada disponibilidade em casos de grandes 

reconstruções (Becker et al. 1994, 1998; Trejo et al. 2000; Raghoebar et al. 2001). 

Buscando evitar ou minimizar os inconvenientes dos enxertos autógenos, 

perspectivas favoráveis têm sido descritas quanto à associação dos enxertos 

autógenos com os biomateriais (Mellonig & Bowers 1990) ou somente com o uso de 

substitutos ósseos (Rutherford et al. 1992). 

O desenvolvimento de substitutos ósseos sintéticos como os biomateriais são 

de considerável importância, pois evitam complicações potencialmente 

imunogênicas relacionadas aos derivados de fontes biológicas (Quattlebaum et al. 

1988). Dentre esses materiais destacamos os poliméricos bioabsorvíveis, compostos 

por macromoléculas de alto peso molecular, que têm recebido atenção especial por 

                                           
* Normas da revista Clinical Oral Implants Research. (Anexo B). 
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sua biocompatibilidade, boas propriedades biomecânicas e fácil manuseio (Pietrzak 

et al. 1997). 

Os polímeros degradáveis mais comuns são os poli  hidroxi-ésteres, dentre 

os quais destacam-se os ácidos polilático, poliglicólico e seus copolímeros 

(PLA/PGA), amplamente utilizados em engenharia tecidual (Lo et al. 1996; Ishaug-

Riley et al. 1998; Hasegawa et al. 2002; Lu et al. 2003; Luciano et al. 2003) e que 

têm como uma das principais vantagens a não necessidade de remoção dos 

materiais implantados, evitando a segunda cirurgia (Matsumoto et al. 2005). 

Esse material é produzido de diferentes maneiras para cirurgias ósseas, tais 

como dispositivos de fixação (Ferretti & Reyneke 2002; Peltoniemi et al. 2002), 

membranas (Crump et al. 1996; Hämmerle & Lang 2001), substitutos ósseos, 

carregadores para alterar fatores de crescimento, proteínas morfogenéticas ósseas 

ou proteínas de adesão (El-amin et al. 2003; Saito et al. 2003). Vários estudos têm 

mostrado efeitos benéficos desses copolímeros em animais e humanos (Holy et al. 

2003; Serino et al. 2003; Nair & Schug 2004), destacando sua biocompatibilidade, 

biodegradação e suas propriedades osteocondutoras, pois funcionam como 

arcabouço para a substituição da matriz extracelular (Imbronito et al. 2005; 

Rimondini et al. 2005). 

Dentro desse contexto é que a utilização de biomateriais em implantodontia, 

principalmente em casos em que o leito receptor do implante apresenta quantidade 

e qualidade óssea inadequadas, se torna importante. 

Vários fatores interferem na formação tecidual peri-implantar e subseqüente 

mineralização, destacando-se o envolvimento mecânico local na interface entre o 

osso e o implante (Szmukler-Moncler et al. 1998; Olsen et al. 2005). Portanto, a 

estabilidade primária do implante tem sido destacada como pré-requisito para 

obtenção da osseointegração (Bischof et al. 2004). 
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A densidade óssea, a proporção de osso cortical e medular, a qualidade do 

tecido ósseo, a presença de alvéolos pós-exodônticos e de preparos inadequados 

do leito receptor (sobrefresagem) devem ser avaliados devido à influência dos 

mesmos sobre a estabilidade primária do implante (Nkenke et al. 2003).

A estabilidade resulta do contato direto entre o osso ao redor do implante e a 

sua superfície, podendo ser dividida em primária e secundária, sendo a primeira 

determinada pelo modelo do implante, técnica cirúrgica, qualidade óssea e por 

defeitos anatômicos do leito receptor. Já a estabilidade secundária é dependente da 

resposta tecidual ao implante e à cirurgia e do reparo ósseo. Experimentalmente tem 

sido mostrado que o crescimento ósseo pode ocorrer na presença de uma 

micromovimentação relativa entre o implante e o osso hospedeiro, entretanto em 

casos onde ela é excessiva, pode ocorrer a formação de uma camada fibrosa ao 

redor do implante (Pilliar et al. 1986; Soballe et al. 1992).

A interface implante/enxerto ósseo constitui uma situação de reparo 

complexa, pois envolve a revascularização, a incorporação do enxerto e a integração 

dos implantes (Sjöström et al. 2005). 

O osso é um tecido complexo composto de células, matriz colagenosa e 

elementos inorgânicos. Seu crescimento, desenvolvimento e manutenção são 

processos altamente regulados (Nijweide et al. 1986). Proteínas, hormônios, fatores 

de crescimento e citocinas, estão ativamente envolvidos nestes processos e 

exercem atividade direta sobre células com atividade osteoblástica e osteoclástica, 

atuando em sua diferenciação e ativação metabólica (Ducy et al. 2000). 

  A adsorção de proteínas, incluindo componentes da matriz extracelular na 

superfície do metal é o primeiro passo da interação tecido ósseo/implante. Essas 

proteínas formam a matriz óssea e são conhecidas por exercerem um importante 

papel no processo de ossificação, contribuindo com o aumento da atividade celular 
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ao redor de implantes e conseqüente osseointegração (Ohsawa et al. 2000; Nagai et 

al. 2002; Rammelt et al. 2004).

Dentre essas proteínas destaca-se a OPG, também conhecida como fator 

inibitório de osteoclastogênese. A OPG é considerada um receptor solúvel secretado 

e é produzida por diferentes tecidos e tipos celulares, incluindo osteoblastos, células 

do estroma medular ósseo, fibroblastos e linfócitos T. Ela atua como um receptor 

decodificador por ligação e neutralização da RANKL, inibindo a maturação e a 

reabsorção óssea osteoclástica e, portanto, regulando a densidade óssea (Simonet 

et al. 1997; Kong et al. 1999; Woo et al. 2002; Crotti et al. 2004; Rogers & Eastell 

2005).

A proteína RANKL foi descoberta durante pesquisas para o ligante da OPG, 

sendo constituinte da família do receptor do fator de necrose tumoral (TNF). Alguns 

tipos celulares expressam esta proteína, incluindo osteoblastos, células do estroma 

ósseo, células endoteliais e linfócitos T ativados (Khosla 2001; Rogers & Eastell 

2005). A expressão relativa de OPG e RANKL é crítica na regulação da atividade 

osteoclástica e na perpetuação do ciclo de remodelação óssea (Suda et al. 1999). 

Outra importante proteína no processo de ossificação é a OC, a mais 

abundante proteína não-colagenosa no osso, que indica o processo de 

mineralização na formação óssea, implementada pela calcificação dos osteócitos na 

camada de colágeno. Sua concentração sérica é um marcador sensitivo da 

formação óssea, correlacionada com índices histomorfométricos (Lieberman et al. 

2002; Thorwarth et al. 2005). 

O COL-I é a principal proteína estrutural componente do tecido conjuntivo e 

constitui a proteína inicial básica no processo de formação óssea. Ela forma um 

arcabouço para migração e inserção de células nos tecidos, modulando a 

diferenciação celular e a morfogênese (Bhatnagar et al. 1999; Gungormus 2004). 
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Tendo em vista a importância da estabilidade primária do implante na 

biomecânica e conseqüente osseointegração, bem como da expressão de proteínas 

da matriz óssea durante esse processo, e considerando as alterações anatômicas 

naturais ou induzidas no tecido ósseo, a associação de biomateriais reabsorvíveis ao 

sítio de instalação dos implantes se torna importante. Dentre os quais destacamos o 

PLA/PGA, que poderia contribuir com a estabilidade temporária dos implantes pela 

modificação biomecânica da interface osso/implante, além de favorecer a 

osteocondução.

Portanto, a proposta deste estudo foi avaliar a associação do PLA/PGA ao 

redor de implantes osseointegráveis instalados sem estabilidade primária, por meio 

da análise biomecânica, histométrica e da expressão das proteínas OPG, RANKL, 

OC e COL-I no processo de ossificação.
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Foram utilizados 25 coelhos machos brancos (Nova Zelândia), variação 

albinus, com idade de aproximadamente 5 meses e peso corporal de 3 a 4 Kg. Os 

animais foram mantidos em gaiolas individuais com dieta padrão, ração sólida 

(Procoelho, Primor) e água  “ad libitum”, em condições climatizadas e água 

canalizada, no Biotério da Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba - 

UNESP.  O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da 

Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP, sob o protocolo número 70/05 

(anexo A). 

Cirurgia Experimental 

Os animais foram mantidos em jejum durante oito horas prévias ao 

procedimento cirúrgico e foram sedados pela combinação de 50mg/kg de Ketamina 

intramuscular (Vetaset – Fort Dodge Saúde Animal Ltda, Campinas, São Paulo, 

Brasil) e 5mg/Kg de cloridrato de xilazina (Dopaser – Laboratório Calier do Brasil 

Ltda – Osasco, São Paulo, Brasil) e receberam cloridrato de mepivacaína (0.3 ml/Kg, 

Scandicaine 2% com adrenalina 1:100.000, Septodont, França) como anestesia local 

e para hemostasia do campo operatório.

Após a sedação dos animais foi realizada tricotomia na porção medial da tíbia 

direita e anti-sepsia da região a ser incisada com Polivinil Pirrolidona Iodo 

Degermante (PVPI 10%, Riodeine Degermante, Rioquímica, São José do Rio Preto), 

associado à PVPI tópico. 

Com uma lâmina número 15 (Feather Industries Ltda, Tokyo, Japão) foi 

realizada uma incisão de aproximadamente 3 cm de comprimento na porção medial 
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da tíbia direita e a seguir, o tecido mole foi divulsionado em espessura total e 

afastado com o auxílio de descoladores de periósteo, expondo o osso para receber 

os implantes. 

Foi utilizado um motor elétrico com velocidade final de 1600 r.p.m. para 

confecção dos defeitos ósseos e um contra-ângulo redutor de 16:1 (Kavo, Santa 

Catarina, Brasil), O preparo dos leitos receptores foi iniciado com uma fresa lança 

para delimitar a localização dos implantes e romper a cortical óssea. Em seguida foi 

utilizada a fresa helicoidal de 2,0mm, a piloto de 2,0mm/3,0mm e finalmente a fresa 

helicoidal de 3,0mm (Conexão, São Paulo, Brasil), seqüencialmente, com irrigação 

por meio de solução de cloreto de sódio a 0,9% (Darrow, Rio de Janeiro, Brasil) 

durante toda a preparação. Os defeitos confeccionados envolveram somente a 

cortical óssea superior (monocorticais). 

Foram instalados 50 implantes de titânio comercialmente puro, de superfície 

usinada (Conexão, São Paulo, Brasil), com diâmetro de 2,6 mm e altura de 6,0 mm, 

esterilizados por raios gama. Estes implantes apresentam o módulo de rebordo 

quadrado para encaixe da chave de adaptação do torquímetro (Conexão, São Paulo, 

Brasil).

Cada animal recebeu dois implantes na face lateral da porção medial da tíbia 

direita, respeitando-se uma distância de aproximadamente 5 mm entre os mesmos, 

constituindo dois grupos experimentais: 

Grupo Controle – Foi instalado um implante de titânio comercialmente puro, de 

superfície usinada (Conexão, São Paulo, Brasil) na porção medial da tíbia direita 

após osteotomia de 3,0 mm de diâmetro e 6,0 mm de profundidade. O implante foi 

inserido no local da osteotomia preenchido apenas com coágulo sanguíneo, sem 

estabilidade primária (figura 1).
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Grupo Tratado – Foi instalado um implante na porção medial da tíbia direita, 

associado ao copolímero de PLA (70%) PGA (30%) na proporção de 1:1 (VETEC 

Química Fina Ltda, Duque de Caxias, RJ, Brasil) aquecido entre 100 e 150°C, na 

consistência de gel, após osteotomia de 3,0 mm de diâmetro e 6,0mm de 

profundidade (figura 2).

Os tecidos foram suturados em planos empregando-se fio absorvível 

(Poligalactina 910 – Vycril 4.0, Ethicon, Johnson Prod., São José dos Campos, 

Brasil) com pontos contínuos no plano profundo e com fio monofilamentar (Nylon 

5.0, Ethicon, Johnson, São José dos Campos, Brasil) com pontos interrompidos no 

plano mais externo.  

No pós-operatório os animais receberam administração intramuscular de 

Pentabiótico (0,1mL/Kg, Fort Dodge Saúde Animal Ltda, Campinas, São Paulo, 

Brasil) com uma dose no pós-operatório imediato e outra dose após 5 dias e de 

Dipirona Sódica (1mg/kg/dia, Ariston Indústrias Químicas e Farmacêuticas Ltda, São 

Paulo, Brasil) totalizando 3 doses. A eutanásia dos animais foi realizada nos 

períodos de 5, 15, 40 e 60 dias pós-operatórios, com 5 animais em cada período de 

5, 15 e 40 dias e 10 animais no período correspondente a 60 dias. 

Análise Biomecânica 

Nos períodos correspondentes à eutanásia dos animais dos grupos de 40 e 

60 dias foram realizadas as análises de torque reverso dos implantes instalados na 

tíbia dos coelhos. 

Os animais foram sedados seguindo protocolo descrito anteriormente e foi 

realizada uma nova incisão na porção medial da tíbia direita para exposição dos 

implantes instalados. Nos períodos de 40 e 60 dias, os implantes apresentaram-se 

parcial ou totalmente cobertos por tecido ósseo, portanto foi realizada a ostectomia 

com o auxílio de uma fresa esférica número 2, sob irrigação abundante com soro 
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fisiológico, para permitir a exposição do módulo de rebordo quadrado do implante e 

conseqüente adaptação da chave intermediária e do torquímetro. 

Em seguida, o torquímetro analógico (ATG24CN, Tohnichi, Tokyo, Japan/ 

www.tohnichi.co.jp) com escala graduada de 3N.cm à 24N.cm foi acoplado à chave 

adaptadora intermediária, e foi aplicada a força de torque reverso para remoção dos 

implantes. O teste foi realizado aumentando-se o torque reverso até a rotação do 

implante no interior do tecido ósseo, rompendo completamente a interface 

osso/implante, momento em que o torquímetro registrou a força necessária para 

esse rompimento. Os valores obtidos foram agrupados e submetidos à análise de 

variância com a correção de Welch. Nos testes estatísticos empregou-se o nível 

usual de significância de 5%. 

Análise Imunoistoquímica 

Após a remoção dos implantes foi realizada a eutanásia dos animais por meio 

da perfusão no ventrículo esquerdo com 150 ml de solução salina fisiológica 

tamponada (Darrow, Rio de Janeiro, Brasil) por 10 minutos e em seguida com 1800 

ml de formaldeído a 4% (Paraformaldeído, Acros Organics) durante 40 minutos, 

utilizando bomba perfusora peristáltica Masterflex  Ls (Cole-Parmer Instrument 

Company), na velocidade de 45ml/min. 

Após a perfusão, a tíbia direita de 20 animais foi removida e o tecido mole 

excedente eliminado. As peças foram reduzidas respeitando-se uma distância de 

aproximadamente 10 mm das bordas das cavidades e receberam pós-fixação em 

solução de formaldeido 4%, a 4 C, durante um período de 6 horas. 

Em seguida, as peças foram lavadas em PBS (pH 7,4) por 60 minutos com 

trocas a cada 10 minutos e imersas em solução descalcificadora (EDTA 5%- Merck - 

Ácido Etileno Diamino Tetracético), dissolvido em água MiliQ, por um período de 3 

meses, à temperatura ambiente. Após a descalcificação as peças foram lavadas por 
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24 horas em solução tampão (PBS) e crioprotegidas utilizando sacarose 30% 

(Merck) por 48 horas à temperatura de 4  C, para impedir a formação de bolhas de 

ar no interior dos tecidos. 

Para realização dos cortes congelados, as peças foram fixadas em um 

suporte metálico utilizando Tissue Tek® O.C.T. Compound (Sakura), possibilitando a 

obtenção de cortes longitudinais com 14µm de espessura em criostato (Micron, 

Zeiss), e posteriormente foram montadas em lâminas gelatinizadas, com dois cortes 

de cada grupo por lâmina. 

Para o processamento imunoistoquímico, foram utilizados como anticorpos 

primários OPG (OPG, Goat (cabra) anti-opg - Santa Cruz Biotechnology, SC21038), 

RANKL (Goat anti-rankl - Santa Cruz Biotechnology, SC7627), OC (OC, Goat anti-oc 

– Santa Cruz Biotecnology, SC18319) e COL-I (Goat anti-COL-I – Santa Cruz 

Biotecnology, SC8788). O anticorpo secundário biotinilado foi anti-cabra (goat) 

produzido em burro (donkey) (Biotin-SP-AffiniPure, donkey anti-goat IgG - Jackson 

Immunoresearch Laboratories, 705065147). O método de detecção foi por 

imunoperoxidase e a 3,3 diaminobenzidina (DAB, Sigma, St. Louis, MO, USA) foi 

utilizada como cromógeno.  

Foram realizados procedimentos de controle por meio da omissão dos 

anticorpos primários (controle negativo), utilizando-se a incubação com soro normal 

de burro a 5%, para avaliar a especificidade e efetividade das reações. A cortical 

inferior da tíbia dos coelhos foi avaliada como sendo o controle positivo. 

Foi realizada uma análise qualitativa ordinal da expressão proteica, dividindo-

se a extensão longitudinal do negativo do implante em três partes: cortical superior 

adjacente à área osteotomizada, espaço medular na área do defeito ósseo e cortical 

inferior, linearmente abaixo do espaço medular. Para a realização da análise foi 

utilizado um microscópio óptico com objetiva de aumento 20X Leica Aristoplan 
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Microsystems (Leitz, Benshein, Alemanha) acoplado a uma câmera de captura de 

imagem (Leica  DFC 300FX, Leica microsystems, Heerbrugg, Switzerland) e 

conectado a um microcomputador Pentium III com um software analisador de 

imagens digitalizadas (Leica Câmera Software Box, Leica Imaging Manager -IM50 

Demo Software). A análise foi realizada considerando-se os seguintes escores: 

marcações negativas (-), positivas (+), super-positivas (++) e hiperpositivas (+++) 

das células marcadas em áreas determinadas, que sabidamente estão envolvidas na 

dinâmica do tecido ósseo. Para facilitar a comparação entre os diferentes grupos e 

períodos, os escores da análise imunoistoquímica foram convertidos em freqüências 

de médias percentuais de 0%, 20% (10% à 30%), 60% (50 à 70%) e 90% (80% à 

100%), de acordo com o período de avaliação, para ambos os grupos. O avaliador 

desconhecia o grupo pertencente a cada defeito ósseo, para evitar tendenciosidade 

durante a análise. Os resultados foram tabulados e submetidos ao teste não-

paramétrico de Wilcoxon para duas amostras de dados pareados e de Kruskal-Wallis 

para mais de duas amostras de dados independentes, com o cruzamento das 

variáveis proteínas e períodos. Empregou-se nestes testes o nível de significância 

de 5%. 

Parte das amostras teciduais seccionadas foi corada com Hematoxilina e 

Eosina (HE Merck & Co., Inc.), servindo como referência para a citoarquitetura dos 

cortes processados pela imunoistoquímica.  

Análise por MEV 

Dez implantes removidos por torque-reverso nos períodos de 40 e 60 dias (5 

de cada período) foram submetidos à avaliação em microscópio eletrônico de 

varredura (Jeol JSM – T220A, Peabody, USA). Fotomicrografias foram obtidas do 

corpo dos implantes nos aumentos de 60X, 100X, 200X, 500X e 1000X. 

Análise Histológica/Histométrica
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Os outros 5 animais utilizados no experimento foram eutanasiados no período 

de 60 dias por meio de sobredose anestésica. As peças obtidas da tíbia direita 

desses animais foram reduzidas e fixadas em solução de formalina tamponada a 

10% (Reagentes Analíticos , Dinâmica Odonto-Hospitalar Ltda, Catanduva, SP, 

Brasil) durante 48 horas e banhadas em água corrente por 24 horas. Após a fixação, 

as peças passaram pela etapa de desidratação a partir da seqüência crescente de 

álcoois 70, 90, 95 e 100, gradativamente, com troca de solução a cada 3 dias, em 

agitador orbital (KLine CT – 150 , Cientec – Equipamentos para Laboratório, 

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

Ao término da desidratação, as peças foram imersas em acetona (Labsynth 

Produtos para Laboratórios Ltda, Diadema, SP, Brasil) por 24 horas, a seguir em 

solução de acetona e polimetil metacrilato lento (PMMAL) (Classico , Artigos 

Odontológicos Clássico, São Paulo, SP, Brasil) na proporção de 1:1. Na seqüência, 

recebeu 3 banhos de PMMAL, sendo que no último banho, foi acrescentado o 

catalisador peróxido de benzoíla a 1% (Riedel  – De Haën AG, Seelze – Hannover, 

Germany).

O último banho (PMMAL e catalizador) foi realizado com as peças colocadas 

em frascos de vidro com tampa, mantidos à temperatura ambiente por 

aproximadamente 1 semana, para que a resina polimerizasse. O corte e o desgaste 

das peças foram realizados no plano mésio-distal utilizando um sistema de corte 

(Exakt Cutting System, Apparatebau, Gmbh, Hamburgo, Alemanha) até a obtenção 

de secção de aproximadamente 70 µm de espessura. 

Como corantes foram utilizados o vermelho de alizarina e o azul de Stevenel. As 

imagens obtidas foram capturadas pelo mesmo sistema destacado anteriormente e 

submetidas à análise histométrica. Com o auxílio do programa ImageLab 2000, 

versão 2.4, foi calculada a extensão linear de contato entre tecido conjuntivo (corado 



49

com azul de Stevenel) e implante e entre tecido ósseo (corado com vermelho de 

alizarina) e implante, de 12 regiões pré-selecionadas, correspondentes às regiões 

das roscas, ao módulo de rebordo e ao ápice dos implantes, para ambos os grupos. 

Os valores de extensão linear obtidos para tecido conjuntivo e tecido ósseo nos 

grupos controle e tratado foram convertidos em valores percentuais e comparados 

por meio do teste pareado “t” de Student (p=0.05).
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Análise Clínica 

Após a reabertura das tíbias para a realização do torque-reverso, observou-se 

aos 40 e 60 dias que os implantes apresentaram-se estáveis, com osso neoformado 

cobrindo o módulo de rebordo dos mesmos (figura 3). Os implantes em todos os 

períodos do grupo tratado apresentaram-se numa posição tridimensional mais 

próxima da posição de instalação, já os implantes do grupo controle apresentaram-

se numa posição mais inclinada (figura 4), quando comparada à posição inicial de 

instalação.

Análise Biomecânica

Foram considerados os valores de torque-reverso obtidos para os grupos 

controle e tratado, nos períodos de 40 e 60 dias. Na tabela 1 são dados os valores 

de torque-reverso, em N.cm, para ambos os grupos, de acordo com o período de 

avaliação, destacando-se as médias e desvios-padrão de torque-reverso. Nota-se 

que a dispersão dos valores na avaliação de torque-reverso aos 40 dias é menor do 

que a dispersão na avaliação de 60 dias (desvio-padrão no período de 60 dias é 3 

vezes maior do que no período de 40 dias), indicando resultados mais homogêneos 

no período mais curto. Embora as medidas tenham sido obtidas aos pares em cada 

período, não se observa correlação significativa entre elas, principalmente para o 

período de 60 dias. 

A análise de variância foi aplicada para a comparação das médias, com a 

estatística de Welch. Obteve-se p= 0,153 e, portanto, não houve evidência de 

diferenças significativas entre médias para ambos os grupos (figura 5). 

Análise Imunoistoquímica 
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Foram realizadas reações imunoistoquímicas utilizando-se anticorpos 

primários contra as proteínas OPG, RANKL, OC e COL-I, analisadas durante o 

processo de reparo na interação tecido ósseo/implante.

Inicialmente, considerando-se cada proteína isoladamente, os grupos controle 

e tratado foram comparados pelo teste de Wilcoxon em cada período de avaliação, 

já que os resultados foram obtidos aos pares em cada animal. Não se observou 

qualquer diferença significativa nesta avaliação (tabela 2). 

Em seguida, aplicou-se o teste de Kruskal-Wallis para a comparação de 

médias percentuais de marcações celulares entre os grupos controle e tratado, 

cruzando-se as variáveis proteínas e períodos de avaliação. Na tabela 3 são 

mostradas as freqüências de médias percentuais (0, 20, 60 e 90) das 

imunomarcações celulares para as proteínas OPG, RANKL, OC e COL-I, de acordo 

com os períodos de avaliação, separadamente para ambos os grupos. 

Tendo em vista os resultados obtidos pelo teste de Kruskall-Wallis, foi 

realizada a união dos valores de expressão protéica dos 4 períodos de avaliação, 

verificando-se diferença estatística entre as proteínas RANKL e COL-I para o grupo 

tratado (p= 0,001). Para o grupo controle o resultado foi marginal (p=0,085). 

Entretanto, os postos médios utilizados pelo teste de Kruskall-Wallis foram muito 

semelhantes, revelando valores mais baixos para a proteína COL-I e valores mais 

altos para a RANKL, em ambos os grupos (tabelas 4 e 5). 

As porcentagens das médias de imunomarcações dos 4 períodos de 

avaliação para cada proteína sugerem que a proteína RANKL apresenta mais 

percentuais de marcações celulares acima de 50% do que as outras proteínas, em 

que predominam percentuais abaixo de 30%, principalmente para o COL-I (figura 6). 

Os seguintes resultados qualitativos foram observados: 
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OPG: notou-se imunomarcações positivas para osteócitos, presentes nas corticais 

superior e inferior, nos grupos controle e tratado (figura 7). Entretanto, na porção 

medular, foram observados poucas marcações imunopositivas para esta proteína em 

ambos os grupos aos 5 dias, enquanto aos 15 dias no grupo controle nota-se maior 

presença de células positivas para a OPG. Aos 40 dias observa-se redução na 

imunomarcação desta proteína em ambos os grupos (figura 8), como destacado na 

tabela 3 pela significância do teste de Kruskal-Wallis (p=0,05). 

RANKL: imunomarcações positivas foram observadas em osteócitos nas corticais 

superior e inferior, em ambos os grupos e períodos analisados. Foi observado um 

aumento de células imunopositivas para a RANKL (figura 9) quando comparada à 

OPG. A medular apresentou grande quantidade de células imunopositivas no 

período de 5 dias, caracterizadas como células do tipo linfócitos (figura 10). Aos 15 

dias foi observado aumento na quantidade de células imunopositivas para a RANKL 

na mesma área. Os postos médios do teste de Kruskall-Wallis também sugerem 

esse resultado. Aos 40 e 60 dias, observa-se menor imunomarcação desta proteína, 

principalmente na região medular, entretanto nota-se maior equilíbrio na expressão 

de RANKL e OPG em ambos os grupos, com discreta predominância de RANKL 

(figura 11).

OC: em ambos os grupos foram observados osteócitos marcados positivamente 

para a OC nas corticais analisadas, de maneira equilibrada em todos os períodos. 

Vale destacar a presença de marcação de fundo nas corticais superior e inferior, fato 

não observado nas demais proteínas. A medular apresentou-se com marcação 

discreta, caracterizando poucas células da linhagem osteoblástica imunopositivas. 

Aos 60 dias observou-se aumento na expressão de OC, principalmente na cortical 

superior, em ambos os grupos (figura 12). 
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COL-I: imunomarcações positivas foram observadas nas corticais superiores e 

inferiores em ambos os grupos e períodos analisados. A medular apresentou poucas 

células imunopositivas ao COL-I aos 5 dias, entretanto aos 15 dias, em ambos os 

grupos foi observado aumento nas imunomarcações positivas (figura 13) em células 

com aspecto de fibroblastos  Nos períodos de 40 e 60 dias observa-se pouca 

expressão de COL-I (figura 14). em ambos os grupos, principalmente na região 

medular.

Reações de controle no processamento imunoistoquímico foram realizadas 

rotineiramente. Nos controles negativos foram observados cortes isentos de 

marcações, comprovando a especificidade das reações (figura 15). Nos controles 

positivos, realizados na cortical inferior intacta, foram observadas marcações 

celulares para cada proteína avaliada, comprovando a efetividade dos anticorpos 

estudados (figura 16). 

A comparação da citoarquitetura das células ósseas, como um auxílio na 

análise da morfologia celular na expressão protéica, mostrou aos 5 e 15 dias poucos 

sinais de formação óssea e as corticais apresentaram um aspecto de normalidade. É 

possível observar a presença de osteócitos, bem corados pela hematoxilina, ao 

longo das corticais superiores e inferiores (figuras 17 e 18). A medular apresenta-se 

celularizada e contém algumas áreas sugestivas da presença do polímero no grupo 

tratado. Aos 5 dias no grupo controle observa-se a presença de células inflamatórias 

na área medular. Em alguns espécimes, aos 15 dias, é possível observar o início de 

formação de tecido ósseo da cortical superior em direção à medular. Neste período, 

no grupo tratado, observa-se a formação de tecido mesenquimal na área medular 

com remanescentes do polímero.

No período de 40 dias observam-se áreas de neoformação óssea adjacentes 

à cortical e na região medular, bastante celularizadas, com aspecto de tecido ósseo 
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imaturo. Já aos 60 dias foi observada maior neoformação óssea em toda a extensão 

do defeito, com tecido ósseo imaturo acompanhando o formato das espiras do 

implante e presença de inúmeros osteócitos nas corticais superiores e inferiores 

(figura 19). Observam-se neste período poucas áreas com remanescentes do 

polímero no grupo tratado. 

Análise por MEV 

Nos implantes removidos no período de 40 dias observam-se áreas de tecido 

ósseo aderidas à superfície do metal, em ambos os grupos. Já aos 60 dias pós-

operatórios os implantes encontram-se quase totalmente cobertos por tecido ósseo 

neoformado, em toda a extensão, tanto no grupo tratado quanto no grupo controle 

(figuras 20 e 21). 

Análise Histológica e Histométrica da interface osso/implante 

Foram analisadas as porcentagens de extensão linear de contato entre tecido 

ósseo/implante e entre pré-osso/implante. O teste pareado “t” de Student não 

revelou evidência de diferença estatística entre os grupos controle e tratado 

(p=1,55). A tabela 6 destaca as médias percentuais da extensão linear de contato 

tecido ósseo/implante para ambos os grupos e interfaces analisadas. 

A análise qualitativa do grupo controle, aos 60 dias, revelou a presença de 

tecido ósseo neoformado celularizado (corado pelo vermelho de alizarina) em 

contato com a superfície do implante, principalmente na área do módulo de rebordo, 

tendo em vista sua localização em osso cortical (figura 22). Na área medular, é 

possível notar neoformação óssea na região dos picos e vales das roscas dos 

implantes, bem como a presença tecido conjuntivo (corado pelo azul de Stevenel) 

em contato com a superfície dos implantes e preenchendo a região dos vales das 

roscas (figura 23). 



56

No grupo tratado, aos 60 dias, também observa-se a presença de áreas de 

neoformação óssea em contato com a superfície do implante, na área do módulo de 

rebordo e algumas áreas de tecido conjuntivo nessa interface (figura 24). Na área 

medular é possível notar a presença de tecido conjuntivo bastante celularizado com 

presença de inúmeros osteoblastos envoltos pelo remanescente do polímero que 

está sendo degradado e substituído pela matriz colagenosa adjacente (figura 25). 

Esta por sua vez, está sendo substituída por tecido ósseo neoformado, que caminha 

em direção à superfície do implante. Áreas de interface entre tecido ósseo e 

implante também podem ser observadas na região dos vales de algumas roscas 

presentes na área medular. Em algumas áreas adjacentes ao implante observou-se 

tecido conjuntivo celularizado em contato direto com o osso neoformado.
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A literatura tem utilizado como modelo ósseo a tíbia de coelhos para avaliar a 

osseointegração de diferentes tipos de implantes, com variações quanto à área 

receptora, incluindo instalação na articulação do joelho e metáfise tibial (Sennerby et 

al. 1992), na porção medial-proximal da tíbia (Kong et al. 2002), na metáfise tibial 

(Cordioli et al. 2000; Margonar et al. 2003), dentre outros trabalhos, que avaliaram a 

osseointegração de diferentes tipos de implantes. Foi definida a utilização da porção 

medial da tíbia direita do coelho como área receptora, considerando-se o fato dessa 

área estar distante do centro de crescimento ósseo (localizado na metáfise tibial, 

próximo à articulação tíbio-femural), região de maior atividade osteogênica, para 

evitar qualquer influência sobre o processo de reparo ósseo e conseqüente 

expressão proteica.

A estabilidade primária em implantodontia é um dos principais fatores que 

influenciam as taxas de sobrevivência do implante. É considerada um pré-requisito 

para estabelecer suporte mecânico, sendo este essencial para o processo de 

osseointegração (Ivanoff et al. 1996; Nkenke et al. 2003), já que implantes instáveis 

resultaram em encapsulação fibrosa (Lioubavina-Hack et al. 2006). Em nosso estudo 

verificamos a presença de neoformação óssea ao redor de implantes instalados sem 

estabilidade primária, confirmado pela análise biomecânica, histométrica e pela 

MEV. Entretanto os diferentes resultados encontrados podem estar relacionados às 

inúmeras variáveis, destacando-se como fator fundamental a ausência de leito 

receptor intra-ósseo para os implantes instalados sem estabilidade primária em que 

ocorreu formação fibrosa ao redor dos mesmos, no trabalho citado anteriormente. 



59

Embora altas taxas de sucesso tenham sido relatadas com a utilização de 

implantes osseointegráveis (Doring et al. 2004), falhas podem ser observadas em 

ossos de baixa qualidade e/ou em situações de volume ósseo reduzido (Jaffin & 

Berman 1991). Além disso, após a extração dentária, o alvéolo frequentemente 

apresenta dimensões maiores que o diâmetro de um implante convencional, 

formando um “gap” que compromete o aceitável contato osso/implante. Além disso, 

a largura do defeito ósseo influencia diretamente a porcentagem desse contato 

(Akimoto et al. 1999). Portanto, neste contexto destaca-se a importância da 

utilização dos biomateriais para o preenchimento desses defeitos. 

No protocolo experimental utilizado neste estudo os defeitos confeccionados 

apresentaram dimensão de aproximadamente 0,4 mm além do diâmetro do implante. 

Foi observada a presença de neoformação óssea em ambos os grupos, mesmo na 

ausência de estabilidade primária. Botticelli et al. (2003, 2004, 2005, 2006) 

demonstraram que amplos defeitos periimplantares confeccionados em cães, de 1,0 

mm até 2,25 mm, associados ou não à remoção intencional da parede vestibular 

podem ser preenchidos com tecido ósseo neoformado, fornecendo alto grau de 

osseointegração. Além disso, estes autores concluíram que este reparo é 

influenciado pelas características de superfície do implante. Contudo, em todos os 

estudos realizados por estes autores os implantes apresentavam-se travados na 

porção apical, e, portanto com estabilidade primária.

 Já as condições desenvolvidas neste trabalho propuseram situações 

experimentais diferentes, destacando-se o modelo animal utilizado, o comprimento e 

diâmetro dos implantes, as diferentes superfícies dos mesmos, o(s) período(s) de 

sacrifício, as distintas formas de análises empregadas, a associação do PLA/PGA, 

bem como a ausência de estabilidade primária. Portanto, houve neoformação óssea 

em ambos os grupos, justificada, dentre outros fatores, pela formação de uma 
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interface entre tecido ósseo e implante, mesmo na ausência de estabilidade 

primária.

O PLA/PGA tem sido utilizado como mini-parafusos, membranas, mini-

placas e substitutos ósseos (Leenslag et al. 1987, Holy et al. 2003), demonstrando 

bons resultados, relacionados à sua biocompatibilidade, fácil degradação e 

propriedades osteocondutoras (Imbronito et al. 2005). Ele é utilizado em diferentes 

consistências para cirurgia, sendo que na forma gelificada, como empregada neste 

estudo, apresenta inúmeros poros pequenos, em torno de 3µm (Luciano et a. 2003) 

que contribuem com a neoformação óssea por osteocondução. Em nosso estudo foi 

possível observar que o PLA/PGA se mostrou biocompatível, já que não alterou as 

respostas celulares durante a expressão das proteínas da matriz óssea, não impediu 

a neoformação óssea e apresentou resultados biomecânicos e imunoistoquímicos 

bastante semelhantes ao grupo controle.

Análise Biomecânica

As forças de torque reverso são comumente utilizadas como medidas 

biomecânicas da ancoragem ou osseointegração, sendo que o aumento da força 

requerida para a remoção dos implantes possui correlação positiva com o grau de 

contato entre tecido ósseo e implante (Klokkevold et al. 2001; Moriya et al. 2006).

Nos períodos de 40 e 60 dias foi possível obter valores da força de ruptura da 

interface osso-implante. Isto se deve ao fato de que nesse período ocorre uma 

compactação lamelar no processo de reparo, com maturação do calo ósseo e 

resistência suficiente para suportar cargas (Roberts et al. 1996, Davies 2003), 

comprovando, portanto, o processo de osseointegração ocorrido em ambos os 

grupos e períodos analisados, considerando a metodologia empregada. 

A análise dos valores de torque-reverso demonstrou que não houve 

diferenças nos resultados entre ambos os grupos. Vários trabalhos têm sido 
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realizados para avaliar a osseointegração por meio de análises biomecânicas 

(Cordioli et al. 2000; Klokkevold et al. 2001; Kong et al. 2002; Margonar et al. 2003). 

Contudo, as médias de valores de torque-reverso obtidas nesses estudos, 

considerando tempos de reparo semelhantes e o mesmo modelo animal (coelhos), 

diferem entre os mesmos. Variáveis como padrão, tamanho e distribuição de picos e 

vales das diferentes superfícies de implantes analisadas, bem como as diferentes 

condições experimentais podem contribuir com a variação dos resultados, 

impedindo, portanto, comparações diretas entre esses tipos de estudo.

Neste trabalho os valores obtidos apresentam uma aparente proximidade 

com os valores de torque-reverso encontrados na literatura para implantes de 

superfície usinada (Klokkevold et al. 2001). É necessário considerar que em nosso 

estudo os implantes não apresentaram estabilidade primária e, portanto, as 

condições experimentais foram distintas. Entretanto pode-se observar que o torque 

partiu de um valor zero e alcançou valores semelhantes em ambos os grupos e 

períodos, demonstrando que houve neoformação óssea e, portanto, 

osseointegração dos implantes.  Porém durante a análise clínica na fase de 

eutanásia dos animais foi observado que os implantes do grupo tratado 

permaneceram em uma posição tridimensional mais adequada, semelhante à 

posição inicial de instalação. Este fato pode ser explicado pela manutenção do 

posicionamento do implante proporcionada pelo copolímero no ato de instalação dos 

mesmos devido à consistência de gel. 

Análise Imunoistoquímica 

A análise imunoistoquímica fornece importantes informações a respeito do 

comportamento celular, de acordo com a expressão de proteínas envolvidas no 

metabolismo ósseo durante o processo de osseointegração. As proteínas analisadas 

neste estudo foram OPG, RANKL, OC e COL-I.  
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O PLA/PGA demonstrou ser um material biocompatível, tendo em vista a 

ausência de alterações na funcionalidade e resposta celulares, comprovada pela 

dinâmica da expressão protéica observada em todos os períodos, de maneira 

semelhante ao grupo controle. Bostman & Pihlajamaki (2000), observaram 

alterações desfavoráveis resultantes da degradação do polímero em aplicações 

ortopédicas, com formação de áreas osteolíticas próximas ao material, sem 

conseqüências relevantes. Entretanto, outros trabalhos não destacaram a ocorrência 

deste tipo de reação tecidual (Matsumoto et al. 2005). Essas variações podem estar 

relacionadas às diferentes técnicas cirúrgicas, à anatomia óssea, às diferentes 

formas de utilização do polímero, suas formulações, bem como às finalidades de seu 

emprego. Em nosso trabalho foram utilizados implantes sem estabilidade primária, 

associados ao PLA/PGA na consistência de gel. Portanto a expressão proteica foi 

analisada em condições especiais, não relatadas na literatura até o presente 

momento.

A OPG sinaliza o preparo tecidual para a formação óssea (Suda et al. 1999). 

O anticorpo contra a OPG utilizado marca osteoblastos, osteócitos, fibroblastos, 

além de outros tecidos de origem mesenquimal (Stejskal et al. 2001 a). Nossos

resultados estão de acordo com a literatura, já que mostram a imunomarcação da 

OPG em células da linhagem osteoblástica (Simonet et al. 1997; Woo et al. 2002; 

Rogers & Eastell 2005). 

Considerando a expressão da proteína RANKL, foram observadas marcações 

em osteócitos na cortical e linfócitos na medular, como observados em outros 

trabalhos (Khosla et al. 2001; Stejskal et al. 2001 b; Hasegawa et al. 2002).

A expressão de RANKL e OPG foi examinada durante o reparo de fraturas de 

tíbia de ratos (Kon et al. 2001). Picos de expressão de OPG foram vistos 24 horas e 

7 dias após a fratura, coincidindo com o pico de formação de cartilagem. A 
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expressão da RANKL apresentou pico aos 3 e 14 dias, quando houve um 

decréscimo na expressão da OPG. Nossos resultados demonstraram que essas 

duas proteínas se expressaram nos períodos de 5 e 15 dias, com um predomínio de 

RANKL tanto na cortical quanto na medular, sendo a marcação desta última 

relacionada a células de natureza linfóide. A predominância de RANKL, quando 

comparada à OPG, pode significar uma tendência de preparação tecidual para a 

reabsorção óssea. Este resultado pode estar relacionado a uma resposta tecidual ao 

trauma cirúrgico induzido aos tecidos periimplantares em ambos os grupos. No 

grupo tratado essa resposta inicial pode também estar associada à presença do 

PLA/PGA, e foi evidenciada pela análise estatística. Além disso, foi observado maior 

equilíbrio na imunomarcação destas proteínas, nos períodos de 40 e 60 dias, 

sugerindo uma dinâmica óssea mais equilibrada (Ducy et al. 2000). 

Outra proteína analisada no estudo foi a OC, expressa em osteoblastos e 

também em osteócitos (Thorwarth et al. 2005). As imunomarcações observadas para 

esta proteína nas corticais foram semelhantes em ambos os grupos, com a presença 

de marcação de fundo característica. A expressão equilibrada de OC confirma a 

viabilidade celular e, portanto sua capacidade funcional. A OC está relacionada ao 

estágio de mineralização óssea e é capaz de acelerar tanto a ativação de 

osteoblastos quanto a de osteoclastos nesse processo (Rammelt et al. 2005).

O COL-I é a proteína inicial da matriz no processo de formação óssea, 

modulando a diferenciação celular e a morfogênese por mediação do fluxo de 

estimuladores químicos e mecânicos (Bhatnagar et al. 1999). Portanto, o COL-I 

representa um índice para avaliação da matriz de colágeno, predominante na parte 

orgânica do tecido ósseo. Aos 15 dias foram observadas marcações para o COL-I na 

área medular em células semelhantes a fibroblastos sugerindo a possibilidade de 

haver formação de matriz orgânica colagenosa e conseqüente formação óssea. Este 
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fato foi comprovado pela neoformação óssea observada nos períodos finais, 

principalmente aos 60 dias, na análise histológica e histométrica da interface 

osso/implante, com conseqüente redução nas médias percentuais de marcação 

desta proteína, evidenciada pelo teste estatístico de Kruskall-Wallis (valores abaixo 

de 50%). A expressão de COL-I é considerada como o primeiro indicador de 

neoformação óssea, entretanto essa relação é inespecífica (Thorwarth et al. 2005). 

Além disso, a MEV dos implantes removidos no período de 60 dias confirmou a 

presença de tecido ósseo neoformado em contato com toda a superfície dos 

mesmos.

Entretanto, novos estudos são necessários para avaliar o processo de reparo 

ósseo na interface osso/implante para verificar a possível influência do PLA/PGA na 

aceleração ou retardo do processo de neoformação óssea. Além disso, sugere-se a 

análise de períodos de reparo mais longos e de defeitos ósseos maiores, bem como 

a avaliação da viabilidade tecidual em receber cargas funcionais após o reparo, 

considerando-se a ausência de estabilidade inicial ou a presença de uma 

estabilidade mínima dos implantes, pela associação ao biomaterial. 

Portanto, considerando a dinâmica da expressão das proteínas OPG, RANKL, 

OC e COL-I em ambos os grupos, a neoformação óssea observada principalmente 

no período de 60 dias, bem como a semelhança da análise biomecânica nos grupos 

e períodos analisados, é possível inferir que o PLA/PGA apresentou 

biocompatibilidade e permitiu neoformação óssea em contato com o implante em 

defeitos ósseos de aproximadamente 0,4mm além do seu diâmetro. Além disso, 

ocorreu o processo de osseointegração em ambos os grupos, mesmo na ausência 

de estabilidade primária dos implantes. 
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Figura 1 - Grupo controle. Instalação 

do implante de 2,6mm/3,0mm, sem 

estabilidade primária no leito 

receptor, preenchido com o coágulo 

sanguíneo. 

Figura 2 - Grupo tratado. Instalação 

do implante de 2,6mm/3,0mm, sem 

estabilidade primária no leito 

receptor, preenchido com o 

PLA/PGA.

Figura 3 - Tíbia direita.  Período de 

60 dias. Tecido ósseo neoformado 

recobrindo o módulo de rebordo dos 

implantes durante a reabertura. 

Figura 4 - Período de 40 dias após a 

reabertura da tíbia direita. Verifica-se 

menor inclinação do implante do 

grupo tratado (seta) quando 

comparado ao controle. 
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Figura 5 – Representação gráfica de médias de torque reverso (colunas), em N.cm, 

e de intervalos de 95% de confiança para as médias populacionais (barras verticais). 
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Figura 6 - Representação gráfica de % de ocorrências de médias percentuais de 

marcações celulares para as proteínas analisadas, independentemente do período 

de avaliação, para ambos os grupos. 
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Figura 7 - OPG – Grupo controle. 

Período de 5 dias. Imunomarcações 

positivas para osteócitos presentes na 

cortical superior (setas) (DAB, original 

de 160X). 

Figura 8 - OPG – Grupo controle. 

Período de 40 dias. Imunomarcação 

desta proteína na cortical superior 

(setas). Nota-se discreta redução na 

expressão proteica (DAB, original de 

63X).

Figura 10 - RANKL – Grupo tratado. 

Período de 5 dias. Imunomarcações 

positivas para linfócitos (setas) na 

área medular (DAB, original de 

160X).

Figura 9 – RANKL – Grupo controle. 

Período de 40 dias. 

Imunomarcações positivas para 

osteócitos (setas) na cortical 

superior, em maior quantidade 

quando comparada à OPG (DAB, 

original de 160X).
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Figura 11 - RANKL – Grupo controle. 

Período de 40 dias. Redução na 

imunomarcação desta proteína na área 

medular (setas) (DAB, original de 63X). 

Figura 12 – OC - Grupo controle. 

Período de 60 dias. Imunomarcação 

desta proteína em osteócitos da cortical 

superior (setas). Nota-se a marcação de 

fundo (*) (DAB, original de 200X). 

Figura 13 - COL-I – Grupo controle. 
Período de 15 dias. Imunomarcação 
significativa desta proteína na área 
medular (original 160X). 

Figura 14 - COL-I – Grupo controle. 
Período 60 dias. Redução na 
imunomarcação (setas) desta 
proteína na área medular (DAB, 
original de 200X). 

Figura 15 – Corte evidenciando a 

ausência de marcações inespecíficas na 

cortical superior (controle negativo) (DAB, 

original de 200X) 

Figura 16 – RANKL – Grupo Controle. Período 

de 5 dias. Imunomarcações positivas para 

osteócitos na cortical inferior (controle positivo). 
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Figura 17 - Grupo controle. Período 

de 5 dias. Presença de osteócitos 

(setas) bem marcados na cortical 

superior (HE, original de 200X). 

Figura 18 - Grupo tratado. Período 

de 15 dias. Presença de osteócitos 

(setas) bem marcados na cortical 

inferior (HE, original de 200X). 

Figura 19 - Grupo tratado. Período de 60 

dias. Neoformação óssea acompanhando 

o formato das espiras (setas) do implante. 

Notas-se a presença de inúmeros 

osteócitos nas corticais (HE, original de 

100X).
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Figura 20 - Grupo tratado. Período de 60 dias. Implantes recobertos por tecido 

ósseo neoformado (original de 1000X). 

Figura 21 – Grupo controle. Período de 60 dias. Implantes recobertos por tecido 

ósseo neoformado (original de 1000X). 
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Figura 23 - Grupo tratado. Período de 60 dias. Neoformação óssea no pico e 

vale da rosca do implante (setas). Destaca-se a presença de tecido 

conjuntivo, corado pelo azul de Stevenel, em contato com a superfície do 

implante (Vermelho de alizarina e azul de Stevenel , original de 400X). 

Figura 22 – Grupo controle. Período de 60 dias. Tecido ósseo neoformado 

celularizado (setas), corado pelo vermelho de alizarina, em contato com a 

superfície do implante na área do módulo de rebordo (Vermelho de alizarina e 

azul de Stevenel, original de 400X).



85

*

*

*

*

*

Figura 24 - Grupo tratado. Período de 60 dias. Neoformação óssea em contato 

com a superfície do implante no módulo de rebordo e presença de osteócitos 

(setas). Nota-se presença de tecido conjuntivo nessa interface (Vermelho de 

alizarina e azul de Stevenel, original de 400X).

Figura 25 - Grupo tratado. Período de 60 dias. Presença de tecido conjuntivo 

com inúmeros osteoblastos (setas) na área medular, envolto pelo 

remanescente do PLA/PGA (*) (Vermelho de alizarina e azul de Stevenel, 

original de 400X). 
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Estatística Período (dias) 

 40 60 

 Controle Tratado Controle Tratado

1 11 10 22 16

2 10 11 11 11

3 8 12 10 22

4 10 12 16 12

5 12 11 8 18

Média 10,2 11,2 13,4 15,8

Desvio padrão 1,5 0,8 5,6 4,5

PeríodoProteína

5 15 40 60

OPG 0,787 0,138 0,068 0,109

RANKL 0,208 0,201 0,593 0,173

OC 0,593 0,138 0,109 1,000

COL-I 0,109 0,178 0,593 0,116

Tabela 1 – Valores, médias e desvios-padrão de torque-reverso, em N.cm, para os 

grupos em estudo de acordo com o período de avaliação. 

Tabela 2 - Valores-p do teste de Wilcoxon para a comparação entre os grupos 

controle e tratado nos períodos de avaliação para cada proteína. 
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Tabela 3 - Freqüências de médias percentuais de expressão das proteínas, de 

acordo com o período de avaliação para os grupos: controle e tratado. 

Proteína M(%) Controle Tratado 
  Período (dias) K-W* Período (dias) K-W*

  5 15 40 60  5 15 40 60  
OPG 0 4 0 4 2  5 1 7 5  
 20 6 5 4 12  5 7 2 9  
 60 2 3 1 1   2 1 0 1   
  90 0 1 0 0  0 0 0 0  
  Total 12 9 9 15 0,05** 12 9 9 15 0,05**

RANKL 0 4 2 3 3  3 1 3 6  
 20 4 4 3 6  3 3 2 5  
 60 4 3 3 6  5 5 4 4  
 90 0 0 0 0  1 0 0 0  
  Total 12 9 9 15 0,91 12 9 9 15 0,38 
OC 0 1 1 5 5  1 3 3 5  
 20 9 4 4 7  8 5 5 7  
 60 2 4 0 3  3 1 1 3  
 90 0 0 0 0  0 0 0 0  
  Total 12 9 9 15 0,04**  12 9 9 15 0,46 
COL-I 0 3 3 7 2  6 6 6 5  
 20 9 5 2 12  6 3 3 10  
 60 0 1 0 1  0 0 0 0  
  90 0 0 0 0  0 0 0 0  
  Total 12 9 9 15 0,02**  12 9 9 15 0,31  
  0,59 0,18 0,15 0,48  0,42 0,02** 0,06 0,89  
* valores p do teste de Kruskal-Wallis 
** significativo ao nível de 5% 

Teste de Kruskal-Wallis: H ( 3, N= 36) =11,37403 p =,0199 
K-W= 0.020    

 Código N válido 

   
Soma dos

Postos
Média dos Postos 

OPG 2 9 182.5 20.3 
RANKL 6 9 232.5 25.8

OC 10 9 153.5 17.1 
COL-I 14 9 97.5 10.8

Tabela 4 – Valores dos postos médios do teste de Kruskal-Wallis para as proteínas 

analisadas no período de 15 dias, para o grupo tratado. 
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Teste de Kruskal-Wallis: H ( 3, N= 36) =4,917252 p =,1780 
K-W= 0.178    

 Código N Válido Soma dos Média dos 
   Postos Postos 

OPG 2 9 203.5 22.6 
RANKL 6 9 159.0 17.7

OC 10 9 185.5 20.6 
COL-I 14 9 118.0 13.1

Médias
Grupos

Tecido ósseo Pré-osso 

Controle 35,14% 64,86% 

Tratado 20,66% 79.34% 

Tabela 5 - Valores dos postos médios do teste de Kruskall-Wallis para as proteínas 

analisadas no período de 15 dias, para o grupo controle. 

Tabela 6 – Valores percentuais das médias de extensão linear de contato entre 

tecido ósseo/implante e entre pré-osso/implante para os grupos controle e 

tratado.
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Protocolo de reação imunoistoquímica em tecido ósseo 

Após descalcificação das peças em EDTA à 5% (pH 7,0 por um período de 3 

meses) e crioproteção em solução de sacarose 30% (Merck), por 3 dias, mantido em 

geladeira. Este processo possibilita a penetração homogênea da solução de 

sacarose nos tecidos, impedindo a formação de bolhas de ar no interior da peça, 

que causaria danos aos tecidos durante a microtomia. 

 A microtomia foi realizada em criostato (Mícron, Zeiss). As peça foram fixadas 

em suporte metálico e incluídas em TissueTek®. Foram obtidos cortes longitudinais 

com 16µm de espessura. 

O protocolo padronizado incluiu as seguintes etapas: 

1. Lavagem das lâminas com PBS em 3 séries de 10 minutos cada; 

2. Inibição da peroxidase endógena utilizando 500µl de água oxigenada (H2O2, 

Merck) a 30% em 50 ml de PBS, por 30 minutos, sob agitação, à temperatura 

ambiente;

3. Lavagem das lâminas com PBS em 3 séries de 10 minutos cada; 

4. Bloqueio das reações inespecíficas utilizando soro normal de burro a 5% 

(017000121) diluído em loaded 0,3% (PBS + Tritton X-100 0,3%), por 60 

minutos, em repouso, a temperatura ambiente; 

5. Lavagem das lâminas com PBS por 5 minutos; 

6. Incubação do anticorpo primário na concentração de 1:100 para OPG, OC, 

colágeno I e RANKL, por 14 horas, em câmara úmida, à temperatura 

ambiente (figuras 16 e 17) 

7. Lavagem das lâminas com PBS em 3 séries de 10 minutos cada; 
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8. Incubação do anticorpo secundário Donkey -goat na concentração de 1:200, 

por 60 minutos, em repouso e em meio úmido, à temperatura ambiente ; 

9. Lavagem das lâminas com PBS em 3 séries de 10 minutos cada; 

10. Incubação do complexo avidina-biotina (Kit ABC- Vectastain Elite ABC – 

Peroxidase Standard, reagent A and B only – PK6100 – Vector Laboratories) 

utilizando 10µl da solução A e 10µl da solução B, diluídos em 980 µl de PBS, 

por 60 minutos, em repouso e em meio úmido, à temperatura ambiente, para 

amplificação do sinal da reação;

11. Lavagem das lâminas com PBS em 3 séries de 10 minutos cada; 

12. Revelação da reação utilizando 5mg de Diaminobenzidina (DAB- Sigma, St. 

Louis, MO, EUA) como cromógeno, diluída em 30 mL de PBS e ativados com 

5 µl de H2O2.  A revelação é controlada macro (figura 18) e 

microscopicamente.

Após o término da reação, as lâminas permaneceram à temperatura ambiente 

e, após secagem completa por aproximadamente 24 horas, os cortes foram imersos 

em xilol e as lâminas montadas com lamínulas utilizando permount como meio de 

montagem.
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Complementação das tabelas e gráficos das Análises Estatísticas. 

Análise Biomecânica 

 Tabela 7 do teste estatístico Análise de Variância (ANOVA) com a correção 

de Welch, indicada quando a suposição de homogeneidade de variâncias não se 

verifica. A normalidade dos resíduos, outra condição da análise, não foi avaliada 

devido à quantidade pequena de medidas. Entretanto, acompanhou-se a literatura 

que tem comumente empregado este tipo de análise. 

Tabela 7 - Análise de Variância dos valores de torque-reverso aplicada para a 

comparação das médias, com a estatística de Welch.

 Soma de 
Quadrados df 

Média de 
Quadrados F p 

Entre os 
Grupos 92.950 3 30.983 2.257 0.121 

Dentro de 
Grupos 219.600 16 13.725   
Total 312.550 19    

      
 Estatística df1 df2 p  

Welch 2.334 3 7.7 0.153
Brown-Forsythe 2.257 3 8.5 0.155  
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Figura 26 - Medidas de torque-reverso para os grupos controle e tratado, nos 

períodos de 40 e 60 dias. Não houve correlação entre os grupos analisados. 

Análise Imunoistoquímica 

Nas figuras 25 a 28 estão representadas graficamente as % de ocorrências 

de médias percentuais de imunomarcações celulares para cada proteína, de acordo 

com o período de avaliação, para os grupos: controle e tratado. 
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Figura 27 - Representação gráfica da % de ocorrência de médias percentuais de 

imunomarcações celulares de acordo com os períodos de avaliação (5, 15, 40 e 60 

dias) e com os grupos experimentais: Controle (Cr) e Tratado (Tr), relativas à 

proteína OPG. 
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Figura 28 - Representação gráfica da % de ocorrência de médias percentuais de 

imunomarcações celulares de acordo com os períodos de avaliação (5, 15, 40 e 60 

dias) e com os grupos experimentais: Controle (Cr) e Tratado (Tr), relativas à 

proteína RANKL. 
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Figura 29 - Representação gráfica da % de ocorrência de médias percentuais de 

imunomarcações celulares de acordo com os períodos de avaliação (5, 15, 40 e 60 

dias) e com os grupos experimentais: Controle (Cr) e Tratado (Tr), relativas à 

proteína OC. 
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Figura 30 - Representação gráfica da % de ocorrência de médias percentuais de 

imunomarcações celulares de acordo com os períodos de avaliação (5, 15, 40 e 60 

dias) e com os grupos experimentais: Controle (Cr) e Tratado (Tr), relativas à 

proteína COL-I. 

Proteína Média (%)  Controle Tratado
OPG 0  10 (22) 18 (40)
 20  27 (60) 23 (51)
 60  7 (16) 4 (9)
  90  1 (2) 0 (0)
RANKL 0  12 (27) 13 (29)
 20  17 (38) 13 (29)
 60  16 (36) 18 (40)
 90  0 (0) 1 (2)
OC 0  12 (27) 12 (27)
 20  24 (53) 25 (56)
 60  9 (20) 8 (18)
  90  0 (0) 0 (0)
Colágeno 0  15 (33) 23 (51)
 20  28 (62) 22 (49)
 60  2 (4) 0 (0)
  90  0 (0) 0 (0)

Tabela 8 - Freqüências absolutas e freqüências porcentuais (entre parênteses) de 

médias (%) de imunomarcações celulares para cada proteína, independentemente do 

período de avaliação, para os grupos: controle e tratado. 
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Entre proteínas no período de 5 dias

Teste de Kruskal-Wallis H ( 3, N= 48) =1,932222 p =,5866 
K-W= 0.587 

 Código N Válido Soma dos Postos Média dos Postos 
OPG 1 12 274.0 22.8 

RANKL 5 12 310.0 25.8 
OC 9 12 334.0 27.8 

COL-I 13 12 258.0 21.5 
     

Comparações múltiplas 
 OPG RANKL OC COL-I 

OPG  1.000 1.000 1.000 
RANKL 1.000  1.000 1.000 

OC 1.000 1.000  1.000 
COL-I 1.000 1.000 1.000  

Entre proteínas no período de 15 dias
Teste de Kruskal-Wallis: H ( 3, N= 36) =4,917252 p =,1780 

K-W= 0.178    
 Código N Válido Soma dos Postos Média dos Postos 

OPG 2 9 203.5 22.6 
RANKL 6 9 159.0 17.7 

OC 10 9 185.5 20.6 
COL-I 14 9 118.0 13.1 

     
Comparações múltiplas 

 OPG RANKL OC COL-I 
OPG  1.000 1.000 0.335 

RANKL 1.000  1.000 1.000 
OC 1.000 1.000  0.786 

COL-I 0.335 1.000 0.786  

Tabela 10 - Teste estatístico de Kruskal-Wallis e comparações múltiplas entre as 

proteínas analisadas, para o período de 15 dias no grupo controle. 

Tabela 9 – Teste estatístico de Kruskal-Wallis e compar ações múltiplas entre as 

proteínas analisadas, para o período de 5 dias no grupo controle. 
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Entre proteínas no período de 40 dias
Teste de Kruskal-Wallis: H ( 3, N= 36) =5,352817 p =,1477 

K-W= 0.148    
 Código N Válido Soma de Postos Média dos Postos 

OPG 3 9 178.5 19.8 
RANKL 7 9 211.5 23.5 

OC 11 9 154.0 17.1 
COL-I 15 9 122.0 13.6 

     
Comparações múltiplas 

 OPG RANKL OC COL-I 
OPG  1.000 1.000 1.000 

RANKL 1.000  1.000 0.272 
OC 1.000 1.000  1.000 

COL-I 1.000 0.272 1.000  

Entre proteínas no período de 60 dias
Teste de Kruskal-Wallis: H ( 3, N= 60) =2,485382 p =,4779 

K-W= 0.478    
 Código N Válido Soma dos Postos Média dos Postos 

OPG 4 15 440.0 29.3 
RANKL 8 15 535.5 35.7 

OC 12 15 414.5 27.6 
COL-I 16 15 440.0 29.3 

     
Comparações múltiplas 

 OPG RANKL OC COL-I 
OPG  1.000 1.000 1.000 

RANKL 1.000  1.000 1.000 
OC 1.000 1.000  1.000 

COL-I 1.000 1.000 1.000  

Tabela 11 - Teste estatístico de Kruskal-Wallis e comparações múltiplas entre as 

proteínas analisadas, para o período de 40 dias no grupo controle. 

Tabela 12 - Teste estatístico de Kruskal-Wallis e comparações múltiplas entre as 

proteínas analisadas, para o período de 60 dias no grupo controle. 



109

Entre proteínas no período de 5 dias
Teste de Kruskal-Wallis: H ( 3, N= 48) =8,195050 p =,0421 

K-W= 0.421    
 Código N Válido Soma dos Postos Média dos Postos 

OPG 1 12 257.5 21.5 
RANKL 5 12 364.0 30.3 

OC 9 12 347.5 29.0 
COL-I 13 12 207.0 17.3 

     
Comparações múltiplas 

 OPG RANKL OC COL-I 
OPG  0.723 1.000 1.000 

RANKL 0.723  1.000 0.132 
OC 1.000 1.000  0.243 

COL-I 1.000 0.132 0.243  

Entre proteínas no período de 15 dias
Teste de Kruskal-Wallis: H ( 3, N= 36) =11,37403 p =,0199 

K-W= 0.020    
 Código N Válido Soma dos Postos Média dos Postos 

OPG 2 9 182.5 20.3 
RANKL 6 9 232.5 25.8 

OC 10 9 153.5 17.1 
COL-I 14 9 97.5 10.8 

     
Comparações múltiplas 

 OPG RANKL OC COL-I 
OPG  1.000 1.000 0.343 

RANKL 1.000  0.463 0.015
OC 1.000 0.463  1.000 

COL-I 0.343 0.015 1.000

Tabela 13 - Teste estatístico de Kruskal-Wallis e comparações múltiplas entre as 

proteínas analisadas, para o período de 5 dias no grupo tratado.

Tabela 14 - Teste estatístico de Kruskal-Wallis e comparações múltiplas entre as 

proteínas analisadas, para o período de 15 dias no grupo tratado. Note a diferença 

estatisticamente significante entre as proteínas RANKL e COL-I, no teste de 

comparações múltiplas.
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Entre proteínas no período de 40 dias
Teste de Kruskal-Wallis: H ( 3, N= 36) =7,558244 p =,0561 

K-W= 0.056    

 Código
N

Válido
Soma dos Postos Média dos Postos 

OPG 3 9 121.0 13.4 
RANKL 7 9 217.0 24.1 

OC 11 9 191.5 21.3 
COL-I 15 9 136.5 15.2 

     
Comparações múltiplas 

 OPG RANKL OC COL-I 
OPG  0.190 0.688 1.000 

RANKL 0.190  1.000 0.430 
OC 0.688 1.000  1.000 

COL-I 1.000 0.430 1.000  

Entre proteínas no período de 60 dias
Teste de Kruskal-Wallis: H ( 3, N= 60) =,6103448 p =,8941 

K-W= 0.894    

 Código
N

Válido
Soma dos Postos Média dos Postos 

OPG 4 15 444.5 29.6 
RANKL 8 15 477.0 31.8 

OC 12 15 483.5 32.2 
COL-I 16 15 425.0 28.3 

     
Comparações múltiplas 

 OPG RANKL OC COL-I 
OPG  1.000 1.000 1.000 

RANKL 1.000  1.000 1.000 
OC 1.000 1.000  1.000 

COL-I 1.000 1.000 1.000  

Tabela 15 - Teste estatístico de Kruskal-Wallis e comparações múltiplas entre as 

proteínas analisadas, para o período de 40 dias no grupo tratado. 

Tabela 16 - Teste estatístico de Kruskal-Wallis e comparações múltiplas entre as 

proteínas analisadas, para o período de 60 dias no grupo tratado. 
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   Ilustração do Procedimento cirúrgico 

Figura 31 – Incisão nos planos dérmico 

e muscular de aproximadamente 3 cm 

de comprimento, na porção medial da 

tíbia direita. 

Figura 32 - Incisão periostal na 

porção medial da tíbia direita. 

Figura 33 – Leito receptor dos 

implantes, após descolamento em 

espessura total. 

Figura 34 – Fresas utilizadas na 

confecção dos defeitos ósseos 

(Conexão, SP, Brasil). 

Figura 35 – Início do preparo do leito 

receptor do implante com a fresa 

lança. Primeiro defeito. 

Figura 36 – Preparo seqüencial do 

leito receptor com a fresa helicoidal 

de 2,0mm. Primeiro defeito. 
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Figura 37 – Preparo seqüencial do 

leito receptor com a fresa piloto de 

2,0mm/3,0mm. Primeiro defeito. 

Figura 38 - Finalização do preparo 

do leito receptor com a fresa 

helicoidal de 3,0mm. Primeiro 

defeito.

Figura 39 - Início do preparo do 

leito receptor do implante com a 

fresa lança. Segundo defeito. 

Figura 40 - Preparo seqüencial do 

leito receptor com a fresa helicoidal 

de 2,0mm. Segundo defeito. 

Figura 41 - Preparo seqüencial do 

leito receptor com a fresa piloto de 

2,0mm/3,0mm. Segundo defeito. 

Figura 42 - Finalização do preparo 

do leito receptor com a fresa 

helicoidal de 3,0mm. Segundo 

defeito.
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Figura 43 – Leito receptor dos 

implantes após a confecção dos 

dois defeitos ósseos. 

Figura 44 – Instalação do implante 

sem estabilidade primária. Defeito 

preenchido com o coágulo sanguíneo. 

Figura 45 – Leito receptor após a 

instalação do implante do grupo 

controle.

Figura 46 – Preenchimento do 

segundo defeito com PLA/PGA, 

previamente à instalação do implante. 

Figura 47 - Instalação do implante 

envolto com PLA/PGA, sem 

estabilidade primária.

Figura 48 – Leito receptor após a 

instalação dos implantes. 
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Ilustração da Análise Biomecânica 

Figura 49 - Período de 15 dias. Leito receptor 

dos implantes, após reabertura. O módulo de 

rebordo dos implantes encontra-se 

parcialmente coberto por tecido ósseo. 

Figura 52- Adaptação da chave intermediária 

ao módulo de rebordo do implante, para a 

realização do teste biomecânico. 

Figura 51 - Ostectomia realizada para 

exposição do módulo de rebordo do 

implante, durante a análise biomecânica. 

Figura 50 - Período de 60 dias. Leito receptor 

dos implantes, após reabertura, O módulo de 

rebordo encontra-se parcial ou totalmente 

coberto por tecido ósseo neoformado. 

Figura 53 - Torquímetro 

analógico utilizado para os 

testes biomecânicos. 
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Ilustração do Processamento Imunoistoquímico 

Figura 54 - Cortes longitudinais obtidos 

em criostato e montados em lâmina 

gelatinizada para o processamento 

imunoistoquímico.

Figura 55 - Incubação do anticorpo 

primário, pipetando-o sobre os cortes. 

Figura 56 - Colocação do Paraffilm 

sobre os cortes para garantir um 

adequado contato do anticorpo com os 

tecidos durante a incubação. 

Figura 57 - Revelação da reação 

imunoistoquímica utilizando-se a DAB 

como cromógeno. Detalhe do controle 

macroscópico realizado. 
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Ilustração da Análise Imunoistoquímica 

Cortical superior 

Área medular 

Cortical Inferior 

Figura 58 - Extensão longitudinal do defeito ósseo, dividido em 3 

partes. Exemplo da expressão de RANKL no grupo tratado, aos 5 

dias. (DAB, original de 4X). 

Figura 59 - Microscópio óptico 

acoplado à câmera de captação de 

imagens e conectado ao computador. 

Figura 60 - Software analisador 

de imagens IM50 exemplificando 

captura no aumento de 40X. 
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Ilustração da Análise Histológica 

Figura 62 - Grupo tratado. Período de 

15 dias. Medular celularizada, com 

áreas sugestivas da presença do 

copolímero (*) e de formação de tecido 

mesenquimal (HE, original de 160x).

Figura 61 - Grupo controle. Período 

de 5 dias. Observa-se a presença 

de células inflamatórias (setas) e a 

formação de tecido mesenquimal 

(*) (HE, original de 20X). 

Figura 63 - Grupo controle. Período 

de 15 dias. Nota-se início de 

formação de tecido ósseo, 

caminhando da cortical em direção à 

medular (HE, original de 63X). 

Figura 64 - Grupo controle. Período 

de 60 dias. Tecido ósseo neoformado 

acompanhando o negativo da rosca 

do implante. Nota-se a presença de 

inúmeros osteócitos (setas) (HE, 

original de 400X). 

*

*
*

*
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Ilustração da MEV 

Figuras 65 – 67 – MEV – Grupo tratado. Período de 40 dias. Observa-se osso 

neoformado em contato com a superfície do implante (originais de 60X, 200X e 

1000X, respectivamente). 

Figuras 68 – 71 – MEV – Grupo tratado. Período de 60 dias. Observa-se osso 

neoformado em contato com a superfície do implante em maior quantidade 

quando comparado ao período de 40 dias (originais de 60X, 200X e 500X, 

respectivamente).
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Ilustração da Análise Histométrica 

Figuras 72 – 73 - Grupo tratado. Período de 60 dias. Mensuração do perímetro 

total do vale do implante por meio do Programa Imagelab 2000 e cálculo do 

perímetro utilizando a ferramenta “cálculo de regiões”. 

Figuras 74 – 75 - Grupo tratado. Período de 60 dias. Mensuração do perímetro de 

tecido ósseo neoformado (corado pelo vermelho de alizarina) em contato com a 

superfície do implante, na área do vale, por meio do Programa Imagelab 2000 e 

cálculo do perímetro utilizando a ferramenta “cálculo de regiões”. 
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