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RESUMO

A reabsorção alveolar após exodontia é um processo inerente à 
ausência do dente. Para tentar minimizar esse fenômeno, o procedimento de 
Preservação Alveolar [PA] pode ser realizado. Faz-se necessária a busca de materiais 
alternativos ao osso autógeno para o uso em alvéolos frescos a fim de prevenir o 
processo de reabsorção da parede vestibular. Alguns estudos sugerem o uso de um 
biomaterial a base de dentina como possível biomaterial, dadas a sua similar 
composição e mesma origem mesenquimal que o osso. Além disso, as proteínas 
morfogenéticas da dentina (DMP) apresentam propriedades de calcificação tecidual e 
de indução da diferencial celular. Assim, esse estudo teve como objetivo testar, em 
ratos, a Matriz Dentinária Desmineralizada Liofilizada (MDDL), biomaterial 
experimental, produzido na Universidade Federal do Paraná como possível enxerto 
para preservação alveolar. O modelo animal incluiu 30 ratos divididos nos tempos de 
7, 14 e 28 dias, com n=5. Os animais foram divididos em 4 grupos experimentais: Gl 
coágulo, como controle negativo, Gll osso autógeno como controle positivo, GUI Bio- 
Oss® e GIV Matriz. Foi realizada extração do primeiro molar superior bilateral e 
imediata inserção do material de estudo. Foram realizados estudos de avaliação 
volumétrica através de microtomografia e análise histológica qualitativa. Os resultados 
obtidos através da micro-CT obtiveram valores semelhantes entre a MDDL e os 
demais grupos experimentais. Os resultados da avaliação histológica demonstraram 
a biocompatibilidade da MDDL com processo inflamatório adequado e neoformação 
óssea com lenta reabsorção do material. Assim, foi possível concluir que a Matriz 
Dentinária Desmineralizada Liofilizada pode ser um substituto ósseo viável para 
preservação alveolar em ratos.

Palavras-chave: Enxerto ósseo. Biomaterial. Preservação alveolar



ABSTRACT

Bone resorption after tooth extraction is an inherent process to the absence of 
the tooth. In attempt to minimize this process, the procedure of Socket Preservation 
can be performed. The search for alternative grafting materials to the autogenous bone 
for immediate socket preservation is much needed. Studies suggest the use of a dentin 
based graft as a potential biomaterial due to its similar composition and same 
mesenquimal origin as the bone. Besides, the Dentin Morphogenetic Proteins (DMP) 
present in dentin show tissue calcification properties as well as induction of cell 
differentiation. This study had the purpose of testing, in a murine model, a Freeze- 
dried Demineralized Dentine Matrix produced at the Federal University of Parana as a 
viable biomaterial for socket preservation. The animal model included 30 rats divided 
in to 3 periods of evaluation, n.=5. The animals were divided into 4 experimental 
groups: GI -  clot, as negative control; GII -  autogenous bone, as positive control; GIII 
-  Bio-Oss® and G IV Matrix. The upper first molars were bilaterally extracted, in which 
fresh socket, the biomateriais were placed. Microtomography volumetric evaluation 
and qualitative histological description were performed. Data from the pCT showed 
similar results between MDDL and other groups. Results from histological analysis 
demonstrated MDDL biocompatibility and with adequate inflammatory process and 
slow resorption. Results imply that’s the Freeze-dried demineralized dentin matrix can 
be used as bone substitute for socket preservation.

Keywords: Bone graft. Biomaterial. Socket preservation.
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1 INTRODUÇÃO

A exodontia pode estar indicada por diferentes motivos: doença periodontal, 

ortodontia, trauma, lesões periapicais ou outras patologias. Como consequência, o 

processo alveolar sofre grande remodelação. A reabsorção alveolar pós-extração é 

um fenômeno inerente ao processo de reparo (SODEK e MCKEE, 2000; DEVLIN e 

SLOAN, 2002; CARDAROPOLI et al., 2003). Tal reabsorção demonstra-se mais 

acentuada na parede vestibular dos processos alveolares da maxila e gera 

dificuldades técnicas e estéticas para a reabilitação com implantes osseointegrados 

(ALBREKTSSON et al., 1981; ARAÚJO e LINDHE, 2005; ARAÚJO et al., 2006; 

CHAPPUIS et al., 2017). Após o primeiro ano posterior à extração, espera-se perda 

de até 6mm na espessura da parede vestibular. Diversos autores vêm desenvolvendo 

modelos animais tentando compreender o processo de remodelação e cicatrização 

óssea no alvéolo subsequente à exodontia, além do processo de reabsorção da 

parede óssea alveolar vestibular (SODEK e MCKEE, 2000), também conhecido como 

bundle bone, pois a presença desta tábua óssea é dependente à presença do dente 

no alvéolo. (DEVLIN e SLOAN, 2002; CARDAROPOLI et al., 2003; ARAÚJO e 

LINDHE, 2005; ARAÚJO etal., 2006; VIEIRA etal., 2015)..

A preservação alveolar [PA] é o procedimento clínico realizado à tentativa de 

prevenir a reabsorção do osso alveolar pós-extração. Diversas técnicas e biomateriais 

vêm sendo avaliados para tentar minimizar esse efeito (ROTHAMEL et al., 2008; 

ARAÚJO etal., 2009; ARAÚJO e LINDHE, 2011; REICHERT, 2013; THALMAIR etal., 

2013; NEGRI et al., 2016; SAMANDARI et al., 2016; WANG et al., 2016; 

WILLENBACHER et al., 2016). Os biomateriais utilizados para preservação alveolar 

e regeneração óssea podem ser classificados em autógenos, quando transplantados 

do mesmo indivíduo; alógenos, quando transplantados entre diferentes indivíduos, 

mas da mesma espécie; xenógenos, quando obtidos de doador de outra espécie e 

materiais aloplásticos, obtidos de forma sintética ou inorgânica e são utilizados como 

substitutos ósseos. O processo de utilização desses biomateriais é baseado nos 

processos de 1) osteogênese, quando o biomaterial contém células formadoras de 

osso; 2) osteocondução, quando serve de arcabouço para a neoformação óssea e 3) 

osteoindução, quando a matriz do enxerto contém substâncias indutoras de formação 

óssea (URIST, 1980; BRUNSVOLD e MELLONIG, 1993; BAUER e MUSCHLER, 

2000). Os enxertos e substitutos ósseos podem ser utilizados isoladamente ou
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combinados com algum material de barreira, tipo membranas ou telas. Idealmente, os 

biomateriais devem ser biodegradáveis, osteocondutores e prover resistência 

mecânica até que o osso neoformado possa manter função.

O osso autógeno pode conter células viáveis e promover a cicatrização óssea, 

é lentamente reabsorvido e substituído por osso neoformado. Ademais, com sua 

utilização, os riscos com transmissão de doenças e incompatibilidade histológica são 

eliminados. Os enxertos autógenos podem ser obtidos de regiões intra ou extra-orais. 

Os intra-orais são comumente utilizados nas cirurgias regenerativas, 

preferencialmente o osso trabecular, mas o osso cortical também tem suas 

indicações. Os extra-orais mais comumente utilizados são oriundos da crista ilíaca. 

Apesar do osso autógeno ser considerado padrão-ouro para as reconstruções ósseas 

ou para preservação de alvéolo (SAKKAS et al., 2017), em algumas situações seu 

uso é comprometido, tais como: necessidade de grandes volumes, maior morbidade, 

desconforto, dor e recusa do paciente. Assim, torna-se necessária a busca constante 

de novos biomateriais que possam substituir os enxertos ósseos autógenos quando 

necessário.

Os enxertos alógenos foram introduzidos como forma de evitar a maior 

agressão relativa a coleta dos enxertos autógenos. Entretanto, enxertos alógenos e 

xenógenos apresentam desvantagens, como, risco de reação antigênica, transmissão 

de doenças infecciosas, e exigência de adequação entre doador e receptor do tecido 

ósseo. Para que sua utilização seja segura referente à antigenicidade, devem sofrer 

um processamento prévio porcongelamento, radiação ou químico (URIST, 1968).

O osso e a dentina são, ambos, matrizes de fibras colágenas mineralizadas por 

hidroxiapatita. Apesar desses tecidos executarem funções distintas, ambos têm 

origem mesenquimal e são geridos por células mesenquimais que sintetizam 

proteínas colágenas e não colágenas em diferentes proporções. Estudos mostram 

que essas proteínas podem sinalizar a indução de diferenciação de células-tronco 

(INOUE et al., 1981; INOUE etal., 1986; SOMERMAN etal., 1987; BERTASSONI et 

al., 2012). Em 2008, a Proteína Morfogenética da Dentina (DMP-1) foi identificada 

tanto na dentina no dente, quanto no tecido ósseo (HUANG etal., 2008). Essa relação 

entre as proteínas presentes na dentina e no osso levaram a pesquisas considerando 

a possibilidade da matriz dentinária como substituto ósseo. Assim, vários estudos 

investigam a dentina como possível biomaterial para preservação alveolar,



17

regeneração óssea guiada e também para uso na regeneração pulpar (ANNEROTH 

e BANG, 1972; BANG, 1972; INOUE et al., 1986; TZIAFAS e KOLOKURIS, 1990; 

NAKASHIMA, 1994; JIANG etal., 2003; ZHANG etal., 2012; LIU etal., 2016; KANG 

et al., 2017).

A literatura relata diferentes tipos de preparo da dentina: a) extração das 

proteínas não colágenas (HUANG et al., 2008; LI et al., 2011; KOGA et al., 2016); b) 

desmineralização; c) eliminação da matriz orgânica; d) uso da dentina sem grandes 

modificações. A extração das proteínas não colágenas é o método mais antigo de 

preparo da dentina, com estudos datando antes dos anos 2000. O uso de ácido 

etilenodiamino tetra-acético [EDTA] é o método mais comum de extração das 

proteínas não colágenas e também o que apresenta melhores resultados 

(TABATABAEI et al., 2016). A remoção das estruturas não colágenas da dentina 

resulta na exposição de micro fibrilas de colágeno tipo I (BERTASSONI e SWAIN, 

2017). O EDTA também é utilizado para o processo de desmineralização da dentina 

conforme os estudos de LI et al. (2011); KIM et al. (2014). A desnaturação das 

proteínas mostrou-se como um método contraindicado visto que a manutenção das 

propriedades proteicas que apresentação potencial de diferenciação celular 

(TABATABAEI et al., 2016). O uso da dentina sem grandes modificações é 

comumente aplicado como controle nos estudos e comprova que a desmineralização 

da dentina apresenta resultados superiores para a engenharia tecidual (TABATABAEI 

et al., 2016).

MURATA (2003) fez o primeiro relato clínico de uso de matriz dentinária 

autógena em humanos com aplicação em levantamento de seio maxilar. Após esse 

relato, vários estudos começaram a explorar as possibilidades de aplicação clínica 

para os biomateriais derivados de dentina (GOMES etal., 2006; KIM etal., 2013; KIM 

etal., 2014; KIM etal., 2015; TABATABAEI etal., 2016; KIM, S. Y. etal., 2017; KIM, 

Y. K. etal., 2017; MEHRVARZFAR etal., 2017; MINAMIZATO etal., 2017; PANG et 

al., 2017; UM etal., 2017).

Além disso, KOGA etal. (2016) verificaram que o grau de desmineralização da 

dentina também é fator importante na aplicação desse biomaterial como substituto 

ósseo, sendo que a desmineralização parcial apresentou maior potencial 

osteocondutor. Outro critério no desenvolvimento e escolha dos biomateriais a base 

de dentina é o tamanho das partículas utilizadas (KOGA etal., 2016; NAM etal., 2016).
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Entretanto não há consenso sobre o tamanho ideal, já que NAM et al. (2016) 

encontraram maior formação óssea com partículas de até 200 um com maior espaço 

entre as trabéculas, enquanto KOGA etal. (2016) indicam partículas com granulação 

maior de 1000 um.

Diariamente, dentes são extraídos e descartados, o que gera uma fonte 

abundante, autógena e barata de biomaterial em um futuro próximo. A busca por um 

protocolo de preparo de dentina e comprovação de sua eficácia clínica justificam 

pesquisas na engenharia tecidual
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2 OBJETIVOS

Este estudo teve por objetivo geral avaliar a viabilidade da Matriz Dentinária 

Desmineralizada Liofilizada -  MDDL (Bio Banco B&B de Odontologia UFPR) como 

biomaterial para manutenção do rebordo alveolar em ratos.

Como objetivos específicos:

• Avaliação do volume alveolar através de microtomografia computadorizada 

após exodontia e tratamento de preservação alveolar com a MDDL.

• Avaliação de aspectos histológicos após exodontia e tratamento de 

preservação alveolar com a MDDL.
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3.2. RESUMO

A reabsorção alveolar após exodontia é inerente à ausência do dente. A 
Preservação Alveolar [PA] pode ser realizado através da inserção de um biomaterial 
no alvéolo à tentativa de minimizar o processo. Alguns estudos sugerem o uso de um 
material a base de dentina como possível alternativa, dadas a sua similar composição 
e mesma origem mesenquimal que o osso. As proteínas morfogenéticas da dentina 
(DMP) apresentam propriedades de calcificação tecidual e de indução da 
diferenciação celular. Esse estudo teve como objetivo testar, em ratos, a Matriz 
Dentinária Desmineralizada Liofilizada produzida experimentalmente na UFPR como 
possível biomaterial para [PA], O modelo animal incluiu 30 ratos em 4 grupos
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experimentais: Gl coágulo, Gll osso autógeno, GUI Bio-Oss® e GIV Matriz. Foram 
realizados estudos de descrição histológica e de avaliação volumétrica através de 
microtomografia. Todos os grupos experimentais de preservação alveolar 
demonstraram resultados superiores ao controle negativo. Além disso, o grupo teste 
G-IV MDDL apresentou resultados semelhantes aos demais materiais testados. À 
avaliação histológica, não foram verificados processos infecciosos ou necrose 
ósseoa. Os resultados obtidos indicaram que a Matriz Dentinária Desmineralizada 
Liofilizada pode ser um substituto ósseo para preservação alveolar em ratos.

Palavras-chave: Enxerto ósseo. Biomaterial. Preservação alveolar. Dentina. 
Microtomografia por Raio-x.

3.3. INTRODUÇÃO

Independente do motivo pelo qual um dente é extraído, ocorre remodelação do 

processo alveolar como parte do processo de reparo 1"3 e demonstra-se mais 

acentuada na parede vestibular dos processos alveolares da maxila, gerando 

dificuldades técnicas e estéticas para a reabilitação com implantes osseointegrados 1"
4

A preservação alveolar [PA] é o procedimento clínico realizado à tentativa de 

prevenir a reabsorção do osso alveolar pós-extração. Diversas técnicas e biomateriais 

vêm sendo avaliados para tentar minimizar esse efeito 4’5. Os enxertos e substitutos 

ósseos podem ser utilizados isoladamente ou combinados com algum material de 

barreira, tipo membranas ou telas. Idealmente, os biomateriais devem ser 

biodegradáveis, osteocondutores e prover resistência mecânica até que o osso 

neoformado possa manterfunção6.

Apesar do osso autógeno ser considerado padrão-ouro para as reconstruções 

ósseas ou para preservação de alvéolo 7, apresenta desvantagens, tais como: 

limitação de volume, maior morbidade, desconforto, dor e recusa do paciente. Assim, 

torna-se necessária a busca constante de novos biomateriais que possam substituir 

os enxertos ósseos autógenos quando necessário. Os enxertos alógenos foram 

introduzidos como forma de evitar a maior agressão relativa a coleta dos enxertos 

autógenos. Entretanto, enxertos alógenos e xenógenos apresentam várias 

dificuldades, entre as quais rejeição, risco de forte reação antigênica, transmissão de 

doenças infecciosas, e exigência de adequação entre doador e receptor do tecido 

ósseo. Para que sua utilização seja segura referente à antigenicidade, devem sofrer
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um processamento prévio por congelamento, radiação ou químico 8.

O osso e a dentina são, ambos, matrizes de fibras colágenas mineralizadas por 

hidroxiapatita. Apesar desses tecidos executarem funções distintas, ambos têm 

origem mesenquimal e são geridos por células mesenquimais que sintetizam 

proteínas colágenas e não colágenas em diferentes proporções. Estudos mostram 

que essas proteínas podem sinalizar a indução de diferenciação de células-tronco 9' 

12. Em 2008, a Proteína Morfogenética da Dentina (DMP-1) foi identificada tanto na 

dentina, quanto no tecido ósseo 13. Essa relação entre as proteínas presentes na 

dentina e no osso levaram a pesquisas considerando a possibilidade da matriz 

dentinária como substituto ósseo 14. Assim, diversos estudos investigam a dentina 

como possível biomaterial para preservação alveolar, regeneração óssea guiada e 

também para uso na regeneração pulpar 1114-19. o  material a base de dentina 

apresenta como principal vantagem ser uma fonte abundante de material autógeno 

com processamento simples e acessível. O material teste foi avaliado através de 

microtomografia computadorizada e avaliação histológica descritiva. A 

microtomografia (pCT) é um método de avaliação de imagens e quantificação de 

tecido ósseo em alta-resolução 20.

3.4. MATERIAIS E MÉTODOS

a) Obtenção E Caracterização Da Matriz Dentinária Desmineralizada 

Liofilizada -  MDDL

A Matriz Dentinária Desmineralizada Liofilizada [MDDL] é um material 

experimental desenvolvido no Bio Banco do curso de Odontologia da UFPR (B&B).

A MDDL foi obtida previamente seguindo um protocolo de Li, et al. (2011)21. 

Foram utilizados terceiros molares hígidos extraídos na Disciplina de Cirurgia Buco- 

Maxilo-Facial II da Universidade Federal do Paraná cujos pacientes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) autorizando seu uso, 

previamente à extração. Os dentes, então, são transportados até o B&B onde foram, 

inicialmente, catalogados em livro de registro próprio e planilha em software. Após a 

identificação inicial, os dentes foram armazenados em geladeira em temperatura de
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40C até o momento do processamento.

O processamento deu-se nas seguintes etapas: 1) pela remoção de todo o 

tecido mole e ligamento periodontal da superfície radicular; 2) secção transversal do 

dente na junção amelocementária com o aparelho IsoMet® LowSpeed; 3) remoção da 

polpa dentária com limas endodônticas; 4) esterilização em autoclave. Após 

esterilizados, os dentes, então, sofrem processo de pulverização em moinho de disco 

convencional (AMEF -  MAP1-A) e panela de tungsténio e o particulado 

dentina/esmalte/cemento em granulometrias de 0,045 mm a 0,250 mm. A separação 

das partículas feita em peneiras graduadas (Bertel Indústria Ltda.) com granulações 

de 1400 pm, 1000 pm, 600 pm, 250 pm, 75 pm (Figura 2). Para este estudo foi 

selecionada MDDL com grânulos de 500 pm 6.

Figura 1 - A) limpeza e remoção do ligamento periodontal; B) secção do dente na linha
amelocementária; C) remoção da polpa; D) moinho de disco para a moagem do dente; 

E) panela de moagem com o material obtido.
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Figura 2 - A )  sequência graduada de 1400 a 75p m de peneiras; B) peneira de 600 pm; C) peneira de
500 pm utilizada neste experimento; D) peneira de 125 pm.

Deu-se sequência à separação química das estruturas esmalte, dentina e 

cemento através de fracionamento em líquidos de densidade adequada (esmalte d= 

3,00 g/mL e dentina d=2,14 g/mL). O volume de 80g de pó é colocado em tubo de 

centrífuga e imerso em solução de 8% de acetona e 92% de bromofórmio cuja 

densidade final é de 2,7 g/mL na proporção de 1g de pó para 7 mL de solução 

separadora (Figura 3AeB ) .  Após a centrifugação, ocorre a sedimentação do esmalte 

e permanência da dentina na fase sobrenadante. A fase contendo a dentina é 

removida com micropipeta e transferida para lavadora ultrassônica com água 

deionizada durante 25 minutos para remoção da solução separadora (Figura 3C). O 

material é colocado sobre um papel filtro e seco em estufa a 50oC durante 60 minutos 

(Figura 3D). O rendimento deste processo de separação é de, aproximadamente, 10% 

da massa inicial de pó de dente, ou seja, 8,0 g de pó de dentina.
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Figura 3 - A) separação quím ica com solução de bromofórmio e acetona; C) centrifugação; D)
sedimentação por densidade; E) filtragem em papel filtro.

A dentina separada foi submetida ao processo de desmineralização seguindo 

o protocolo de Li, et al. (2011)21 que segue a sequência: 1) imersão em solução de 

ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 17% por 5 minutos; 2) lavagem com água 

deionizada na cuba ultrassônica; 3) imersão em EDTA 10% durante 5 minutos; 4) 

lavagem com água deionizada; 5) imersão na última solução desmineralizadora de 

EDTA 5% por 10 minutos e lavagem final com água deionizada, finalizando com o 

procedimento de secagem em estufa a 50oC , (Figura 4).

Figura 4 - sequência de desm ineralização da dentina.

EDTA 17%

Inserção de matriz dentinériae espera de 5 minuto*

l
Lavagem da matriz com  água deionizada em Lavadora ultra-sônica

i

EDTA IU%

Inserção ca  matriz dentinariae espera de S minutosnr
Lavagem da matriz com àgua deionizada em lavadora ultrassônica

___________________ I ____________________

Inserção da matriz dentuiiría e espera de 10 minutos
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Após a completa evaporação de líquidos, foi submetida ao processo de 

liofilização (Liofilizador MLW-LG-05) à temperatura de -40oC durante 6 horas. Assim 

que finalizado esse procedimento, a MDDL foi esterilizada por irradiação de raios 

Gama (Gammacell 1000). Os tubos de ensaio contendo o material esterilizado foram 

mantidos em criopreservação a -80°C.

b) Modelo Animal

Este estudo, em modelo animal, foi realizado com a aprovação da Comissão 

de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Paraná (CEUA, Processo 

23075.163431/2016-83, Aprovação N0 1046, Anexo 1). Para comparar a dinâmica do 

processo de reparo alveolar pós extração com diferentes biomateriais, foi utilizado 

modelo animal com 30 ratos fêmeas (Rattus norvegicus albinus, varidade Wistar) com 

idade de 60 dias e peso aproximado de 150g e obtidos através de reprodução 

controlada provenientes do Biotério da UFPR. A quantidade de animais foi controlada 

e disponibilizada pelo CEUA.

Durante todo o experimento, os animais foram mantidos no Biotério da 

Universidade Federal do Paraná em salas com ciclo claro/escuro de 12 horas e 

temperatura controlada (22-25°C), foram mantidos em gaiolas e com alimentação 

ração e água ad libitum.

Os animais foram sacrificados nos períodos de 7, 14 e 28 dias para verificação 

do processo de reparo alveolar e neoformação óssea com os biomateriais testados. 

Esses tempos de avaliação inicial, intermediária e final já são consolidados na 

literatura para o modelo animal murino 22'24.

c) Divisão dos Grupos

Foram utilizados 30 animais divididos nos seguintes grupos experimentais: 

Grupo I: Coágulo (grupo controle negativo); Grupo II: Osso Autógeno (grupo controle 

positivo); Grupo III: Bio-Oss®, Geistlich Pharma do Brasil (grupo controle comercial) 

e Grupo IV: MDDL, B&B Biobanco UFPR (grupo experimental). Os animais foram, 

então, subdivididos em três tempos de eutanásia (7, 14 e 28 dias) para análise dos 

materiais, totalizando n=5 em cada subgrupo, conforme ilustrado no (Esquema 1). 

Para o G-l, os alvéolos foram deixados à cicatrização espontânea sem intervenção. O
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processo de reparo e remodelação óssea pós-extração já está evidenciado na 

literatura 1'3’22'26. o  osso autógeno é o padrão-ouro para terapia de preservação 

alveolar, assim este material foi escolhido como controle positivo. Para o G-ll, o osso 

autógeno foi coletado de calvária de todos os animais, com o uso de broca trefina de 

0 5mm em contra-ângulo de implante e posterior trituração manual. O Bio-Oss® 

utilizado para o G-lll é uma matriz mineral óssea bovina desproteinada, ou seja, 

desprovida de qualquer material orgânico, comercialmente disponível e com 

comprovação científica para o procedimento de preservação alveolar5'25'27-47. para 

este estudo, foi utilizado o Bio-Oss® L com grânulos entre 1000-2000 pm. Para o 

grupo teste G-IV, foi selecionada MDDL, material experimental, neste caso, xenógeno 

para os ratos, no tamanho intermediário de 500 pm 6. Arbez, et al. (2018)6 sugeriu é 

necessário um tamanho mínimo dos grânulos do biomaterial de 300 pm, para que se 

mantenha as propriedades osteocundutoras e a formação de um arcabouço 

tridimensional adequado para a manutenção de espaço e microporosidades 

suficientes para a invasão vascular necessária a neoformação óssea.

Esquema 1 - Divisão dos animais conforme grupos e tempos experimentais, n.=5.
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d) Procedimento Cirúrgico

Os animais foram submetidos à anestesia geral por injeção intraperitoneal com 

solução de Cloridrato de Ketamina (Cetamin 10%, Syntec, frasco 50 ml) e Cloridrato 

de Xilazina (Xilazin 2%, Syntec, frasco 10 ml) na proporção de 0,7 ml/g de Ketamina 

e 0,5 ml/g de Xilazina (Figura 5).

Figura 5 A) anestésicos utilizados para o procedimento; B) anestesia intraperitonial

Após instalação da anestesia, os animais foram colocados em mesa operatória 

para manutenção da abertura bucal (Figura 6A) e os primeiros molares superiores 

foram extraídos bilateralmente utilizando um instrumento Hollemback n. 5 (Figura 6 B 

e C) Todos os dentes eram hígidos e sem presença de lesões. Não foi realizada 

curetagem dos alvéolos pós-extração, os dentes removidos foram inspecionados para 

fratura radicular. Se ainda, na pCT, remanescentes radiculares fossem encontrados, 

esse animal era descartado do estudo. Os alvéolos foram alocados para a colocação 

dos biomateriais experimentais conforme Esquema 2. Em seguida, os materiais foram 

inseridos e compactados nos respectivos alvéolos até seus preenchimentos 

completos (Figura 6D).
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Figura 6 - Procedimento cirúrgico: A e B )  procedimento de exodontia do primeiro molar superior; C) 
alvéolo fresco pós extração e D) procedimento de inserção dos biomateriais.

Esquema 2 - Alocação dos biomateriais nos alvéolos.

Após os procedimentos cirúrgicos de exodontia e inserção dos biomateriais 

com espátula de Hollemback, não foram realizadas suturas. Os animais receberam 

medicação analgésica Tylenol Bebê® (Johnson & Johnson do Brasil) na dose de 

15mg/kg em dose única pós-operatória e foram colocados nas gaiolas para
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recuperação da anestesia.

e) Eutanásia e Obtenção dos Espécimes

Os animais foram sacrificados nos tempos de 7, 14 e 28 dias pós-operatório 

(10 animais em cada tempo). Após anestesia geral inicial, os animais receberam 

sobredose anestésica com associação de Cloridrato de Ketamina e Cloridrato de 

Xilazina de maneira análoga ao procedimento cirúrgico. Após perda dos sinais vitais, 

as hemimaxilas foram coletadas (Figura 7) e acondicionadas em potes plásticos 

identificados, com solução de formalina 10% com a finalidade de preservação do 

material para posterior escaneamento microtomográfico e processamento histológico. 

Após sete dias, as peças foram removidas da solução de formol e imersas em álcool 

98° onde foram mantidas até o processamento histológico.
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Figura 7 - A) aspecto dos alvéolos no período de 07 dias; B) procedimento de hemisecçâo; C e D )
espécimes coletados.
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f) Microtomografia Computadorizada

Para a obtenção das imagens, as peças foram removidas do fixador e 

mantidas em álcool 96o até o momento das microtomografias. Os espécimes foram 

submetidos a exame tomográfico em aparelho de microtomografia computadorizada, 

modelo SkyScan 1172 (Bruker, Belgium) do Laboratório de Análises Minerais, Lamir, 

da Universidade Federal do Paraná. Para o exame, os espécimes do mesmo grupo e 

tempo, foram posicionados no porta-amostras apropriado para o equipamento e 

estabilizadas com cera utilidade para prevenir movimentações e deslocamentos 

(Figura 8). O exame foi realizado de acordo com o seguinte regime padronizado de: 

voxel isotrópico de 12,89 pm, 90 kV, 112 pA em 180o, ângulo de rotação de 0,6 e filtro 

de Al de 0,5mm com tempo de exposição de 1100 milissegundos. As imagens foram 

reconstruídas com software específico NRECON® (Bruker, Belgium) em cerca de 

1336 linhas X 2000 colunas. Para avaliação tridimensional e análises quantitativa foi 

utilizado o software CTAN®, fornecido pelo sistema SkyScan®.

Figura 8 -  Espécimes posicionados no porta-amostra.

O objetivo da análise volumétrica foi quantificar o volume de osso alveolar pós 

extração nos grupos controle e teste. Para tanto, foi escolhido como corte inicial (slice) 

onde não havia mais sinal da raiz do segundo molar adjacente (Bottom slice), como 

sugerido por Avivi-Arber, et al. (2018) 48. Com um referencial de 201 slices, um 

equivalente a largura mésio-distal do primeiro molar superior, foi estabelecido corte
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final {Top) e consequentemente, a área de interesse a ser analisada (Figura 9). A 

região de interesse (ROI) foi estabelecida através da figura geométrica de um círculo 

padrão de 3,3 mm de diâmetro, criando um volume de interesse (VOI) padrão 

cilíndrico. O ROI foi, então, posicionado 50 slices anteriores ao primeiro slice da área 

de interesse, onde a presença do segundo molar adjacente serviu de referência para 

abranger toda a parede vestibular, (Figura 10). A forma geométrica de círculo foi 

posicionada tangenciando e incluindo toda a parede cortical óssea vestibular no plano 

coronal. Segundo terminologia do próprio fabricante do microtógrafo, o VOI refere-se 

a soma de todos os ROI coletivos em uma área de interesse. Assim, através do VOI, 

todos os cálculos para a análise tridimensional, foram realizados no software CTAN® 

que fornece uma tabela com os dados desejados, (Figura 12).

Figura 9 - A/B Representam a área compreendida na análise.
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Figura 10 - Sequência de determ inação do volume de interesse, A) primeira fatia da região de 
interesse onde não há vestígios da raiz do 2o molar; B) 50 fatias à mesial; C) ROI 

aplicado usando o segundo molar como referência; D) ROI aplicado ao primeiro slice da 
área de interesse E) ROI aplicado ao último slice da área de interesse.

Finalizada a determinação do VOI, procedeu-se para a binarização das 

imagens, a fim de diferenciar o osso do restante de tecido do fragmento. Este 

processo consiste na determinação de valores limiares para os pixels (“threshold”) a 

ser aplicado em todas as imagens, no qual os valores abaixo do limiar inferior são 

convertidos em zero. O resultado é uma imagem em preto e branco, na qual a cor 

branca corresponde ao tecido ósseo e a cor preta ao restante do tecido (Figura 11). 

Com base nos valores usados em estudos prévios, foram utilizados o limite inferior de 

40 e superior de 160 (grayscale threshold 0-255) 49. Assim, os pixels com valores de 

cinza menores que 40 foram considerados osso e aqueles com valores acima de 160 

foram considerados espaços vazios.
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Figura 11 - Imagem da separação binária da área de interesse. A) representa a imagem real; B)
representa a imagem binarizada de A.

Deu-se, então, sequência o cálculo dos parâmetros de interesse através do 

programa CTan®. Os parâmetros analisados neste estudo foram: volume ósseo [BV], 

percentual de volume ósseo [BV/TV] e superfície óssea [BS], (Figura 12).

Figura 1 2 - A )  seleção dos parâmetros a serem calculados; B) cálculo dos parâmetros expressos em
suas unidades.
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g) Processamento e Avaliação histológica qualitativa

Após a análise tomográfica, os espécimes foram submetidos a processamento 

histológico convencional e corados com Hematoxilina e Eosina [HE], Os espécimes 

foram fixados em formalina 10% e descalcificados em solução de ácido fórmico e 

formalina (em proporção de 40:60) por 15 dias. Após a descalcificação, cada 

espécime foi seccionado em dois blocos no sentido vestíbulo-palatino, ao longo do 

centro do alvéolo (defeito cirúrgico original). Os fragmentos foram embebidos e 

emblocados em parafina e secções transversais seriadas de 5 pm de espessura a 

cada 10 pm foram preparados em lâmina de vidro. As lâminas foram, então, coradas 

com HE.

As lâminas foram escaneadas e as imagens obtidas utilizado o microscópio 

Axio Imager Z2 (Cari Zeiss, Jena, DE), equipado com software de captura 

automatizada Metafer 4/VSIide (Metasystems, Altlussheim, DE) no Centro de 

Tecnologias Avançadas em Fluorescência - CTAF da Universidade Federal do 

Paraná. O mesmo avaliador avaliou todas as lâminas no software VSviewer (Sonda, 

Brasil) em aumento de 10.000X.

O objetivo da análise histológica foi avaliar a biocompatibilidade da MDDL 

observado a reação dos tecidos adjacentes, levando em consideração presença de 

infiltrado inflamatório e tipos de células inflamatórias encontradas, além de verificar 

presença de focos infecciosos e/ou reação de corpo estranho. Além disso, a 

neoformação óssea foi verificada, avaliando-se presença de trabéculas ósseas e 

relação de mineralização/tecido fibroso, além de atividade de osteoblastos. A 

vitalidade óssea foi avaliada pela presença de osteócitos nas lacunas do trabeculado 

ósseo.

Através da análise das imagens digitais obtidas, foi realizada uma análise 

qualitativa das amostras através da descrição das células e tecidos encontrados nos 

cortes histológicos em cada grupo e em cada um dos tempos analisados. Essa análise 

também visou verificar a presença ou ausência de processos inflamatórios e 

infecciosos para determinar a biocompatibilidade do biomaterial teste (G-IV). Todas 

as imagens foram analisadas por um único examinador experiente.
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h) Análise estatística

A análise estatística foi aplicada aos dados numéricos obtidos através da 

análise pelo programa CTan® com o auxílio do programa GraphPad Prism (versão 

Prism 5 for Mac OS X, San Diego). Primeiramente foi aplicado o teste para verificar a 

normalidade dos dados. Em seguida, foi aplicado o teste de Krukal-Wallis para dados 

não-paramétricos com o pós-teste de comparação múltipla de Dunn.

3.5. RESULTADOS

3.5.1 MICROTOMOGRAFIA

Os resultados obtidos dos parâmetros de interesse (volume tecidual, volume 

ósseo, percentual de volume ósseo e densidade da superfície óssea) foram expressos 

em gráficos nos quais as diferenças estatisticamente significantes foram assinaladas.

3.5.1.1 VOLUME ÓSSEO

Os resultados obtidos através da análise volumétrica pela microtomografia 

utilizando o software CTan® estão demonstrados no gráfico (Figura 13) através dos 

valores das médias ± desvio padrão dos valores de Volume Ósseo [BV] expressos em 

mm3. A avaliação intergrupos para o período de 07 dias não demonstrou diferenças 

estatisticamente, sugerindo que talvez esse seja um período prematuro de avaliação. 

Para o tempo de 14 dias, foi verificada diferença estatisticamente significante entre os 

Grupos I -  Coágulo e II — Autógeno. Também no tempo final de 28 dias, houve 

diferença significante entre esses mesmos grupos, além de diferença entre os Grupos 

I -  Coágulo e IV Matriz.
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Figura 13 -  Volume ósseo [BV] (mm3) para todos os grupos avaliados nos tempos de 07, 1 4 e  28 
dias. As barras representam as médias ± desvio-padrão do BV. p>0,05 e nível de 
significância 95% (Kruskal-W allis, Dunn, p<0,05.). Os asteriscos representam as 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos.
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3.5.1.2 PORCENTAGEM DE VOLUME ÓSSEO

Os resultados obtidos através da análise volumétrica pela microtomografia 

utilizando o software CTan® estão demonstrados no gráfico (Figura 14) que 

representa as médias ± desvio-padrão dos valores da porcentagem obtida entre o 

volume ósseo e o volume total do tecido [BV/TV], Foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos Gl -  coágulo e Gll -  autógeno tanto 

para os períodos e 14 quanto para 28 dias. Essa proporção também pode ser 

considerada como a densidade óssea, sendo que os resultados para o grupo teste 

não demonstraram resultados estatisticamente significante dos demais grupos 

avaliados.
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Figura 14 - Porcentagem de volume ósseo [BV/TV] (%) para todos os grupos avaliados nos tempos 
de 07, 1 4 e  28 dias. As barras representam as médias ± desvio-padrão do BV/TV. 
P>0,05 e nível de significância 95% (Kruskal-W allis, Dunn, p<0,05.). Os asteriscos 

representam as diferenças estatisticamente significantes entre os grupos.
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3.5.1.3 SUPERFÍCIE ÓSSEA

Os resultados para o parâmetro Superfície óssea [BS] obtidos através da 

análise volumétrica pela microtomografia utilizando o software CTan® estão 

demonstrados no gráfico abaixo (Figura 15), representado pelas médias ± desvio- 

padrão para os valores obtidos da Superfície Óssea [BS]. Para este parâmetro 

estudado os grupos não apresentaram diferença estatisticamente significante entre si 

em nenhum dos teve períodos avaliados, ou seja, o tratamento teste obteve resultados 

semelhantes aos demais tratamentos-controle.
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Figura 15 - Superfície óssea [BS] (mm ) para todos os grupos avaliados nos tempos de 0 7 ,1 4 e  28 
dias. As barras representam as médias ± desvio-padrão da bs. P>0,05 e nível de 

significância 95% (Kruskal-W allis, Dunn, p<0,05.). Não houve diferença estatisticamente 
significante entre os grupos em nenhum dos períodos avaliados.
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3.5.2 AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA QUALITATIVA

Para todos os grupos e tempos analisados não foram verificados sinais de 

processo infeccioso ou necrose ósseas nos cortes analisados.

3.5.2.1 Períodode7Dias

3.5.2.1.1 G rupol-Coágulo

Os cortes histológicos representados pela Figura 16A mostram fragmento de 

osso alveolar parcialmente recoberto por mucosa escamosa hiperparaqueratinizada. 

Foi observada área recoberta por epitélio com menor número de camadas e não 

queratinizado, compatível com região de reparo tecidual. A lâmina própria era 

constituída por tecido conjuntivo denso com intenso infiltrado inflamatório linfocitário,
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com grande quantidade de macrófagos. Na região óssea, foi possível verificar osso 

cortical na região periférica e porção central com pequena quantidade de osso 

trabecular viável, com atividade osteoblástica e matriz óssea bastante celularizada, 

podendo-se observar presença de osteócitos nas lacunas.

3.5.2.1.2 Grupo II -  Autógeno

Os cortes histológicos representados pela Figura 16B mostraram fragmento de 

osso alveolar parcialmente recoberto por mucosa escamosa hiperparaqueratinizada. 

Foi observada área com epitélio com menor número de camadas e não queratinizado, 

compatível com região de reparo tecidual. A lâmina própria constituída por tecido 

conjuntivo denso com intenso infiltrado inflamatório misto. Na região óssea, foi 

possível observar trabeculado de osso viável permeado por tecido conjuntivo, com 

atividade osteoblástica e matriz óssea bastante celularizada, podendo-se observar 

presença de osteócitos nas lacunas. Foi possível observar cortical óssea compacta 

na periferia.

3.5.2.1.3 Grupo III -  Bio-Oss®

Os cortes histológicos representados pela Figura 16C mostraram fragmento

de osso alveolar parcialmente recoberto por mucosa escamosa

hiperparaqueratinizada. Foi possível observar área recoberta por epitélio com menor 

número de camadas e não queratinizado, compatível com região de reparo tecidual. 

A lâmina própria constituída por tecido conjuntivo denso com intenso infiltrado 

inflamatório misto, com grande quantidade de macrófagos e presença de células 

gigantes multinucleadas. Na região óssea, foi possível observar trabeculado de osso 

viável permeado por tecido conjuntivo, com atividade osteoblástica e matriz óssea 

bastante celularizada, podendo-se observar presença de osteócitos nas lacunas. Nas 

amostras, foi possível observar cortical óssea compacta na periferia.

3.5.2.1.4 Grupo IV -  Matriz

Os cortes histológicos representados pela Figura 16D mostraram fragmento

de osso alveolar parcialmente recoberto por mucosa escamosa
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hiperparaqueratinizada. Foi possível observar área recoberta por epitélio com menor 

número de camadas e não queratinizado, compatível com região de reparo tecidual. 

A lâmina própria constituída por tecido conjuntivo denso com intenso infiltrado 

inflamatório linfocitário, com presença de macrófagos. Na região óssea, foi possível 

observar osso cortical na região periférica e porção central com presença de osso 

trabecular viável, com atividade osteoblástica e matriz óssea bastante celularizada, 

podendo-se observar presença de osteócitos nas lacunas. Foi possível observar de 

tecido dentinário mineralizado em 2 das 5 amostras (Figura 17).

Figura 16 -  Cortes histológicos do reparo do alvéolo pós-extraçâo para o período de 7 dias. A) Gl -
coágulo; B) Gll -  autógeno; C) GUI -  Bio-Oss®; D) matriz.
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Figura 1 7 -  Corte histológico do Gl - matriz dentinária com destaque para os fragm entos dentinários.

3.5.2.2 Período De 14 Dias

3.5.2.2.1 Grupo I -  Coágulo

Os cortes histológicos representados pela Figura 18A mostraram fragmento de 

osso alveolar parcialmente recoberto por mucosa escamosa hiperparaqueratinizada. 

A lâmina própria constituída por tecido conjuntivo denso com moderado a intenso 

infiltrado inflamatório linfocitário. Na região óssea, foi possível observar osso viável 

em fase de amadurecimento, com predominância de osso trabecular com atividade 

osteoblástica e matriz óssea bastante celularizada, podendo-se observar presença de 

osteócitos nas lacunas. Em uma das amostras, foram verificados fragmentos de osso 

parcialmente desvitalizado, sendo considerado um possível sequestro ósseo na 

lâmina própria.

3.5.2.2.2 Grupoll-Autógeno

Os cortes histológicos representados pela Figura 18B mostraram fragmento de 

osso alveolar parcialmente recoberto por mucosa escamosa hiperparaqueratinizada. 

A lâmina própria constituída por tecido conjuntivo denso com moderado a intenso 

infiltrado inflamatório linfocitário. Na região óssea, foi possível observar osso viável 

em fase de maturação, com grande predominância de osso trabecular com atividade
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osteoblástica e matriz óssea bastante celularizada, podendo-se observar presença de 

osteócitos nas lacunas. Em duas das amostras, foram verificados fragmentos de osso 

parcialmente desvitalizado, sendo considerado, um possível sequestro ósseo na 

lâmina própria.

3.5.2.2.3 Grupo III -  Bio-Oss®

Os cortes histológicos representados pela Figura 18C mostraram fragmento de 

osso alveolar parcialmente recoberto por mucosa escamosa hiperparaqueratinizada. 

A lâmina própria constituída por tecido conjuntivo denso com moderado a intenso 

infiltrado inflamatório linfocitário. Na região óssea, foi possível observar osso viável 

em fase de amadurecimento, com predominância de osso trabecular com atividade 

osteoblástica e matriz óssea bastante celularizada, podendo-se observar presença de 

osteócitos nas lacunas. Foram verificados fragmentos de osso desvitalizado, um 

sequestro ósseo na lâmina própria. Também foram observados fragmentos de 

material mineralizado compatível com biomaterial em duas amostras.

3.5.2.2.4 Grupo IV -  Matriz

Os cortes histológicos representados pela Figura 18D mostraram fragmento de 

osso alveolar parcialmente recoberto por mucosa escamosa hiperparaqueratinizada. 

Foi possível observar área com epitélio com menor número de camadas e não 

queratinizado, compatível com região de reparo tecidual. A lâmina própria constituída 

por tecido conjuntivo denso com moderado infiltrado inflamatório linfocitário. Na região 

óssea, foi possível verificar osso cortical na região periférica e porção central 

apresentando osso trabecular viável, com atividade osteoblástica e matriz óssea 

bastante celularizada, podendo-se observar presença de osteócitos nas lacunas. Em 

quatro amostras, foram observados fragmentos de tecido dentinário. Ademais, 

também foram verificados fragmentos de osso parcialmente desvitalizado, sendo 

considerado, um possível sequestro ósseo na lâmina própria.
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Figura 1 8 -  Cortes histológicos do reparo do alvéolo pós-extração para o período de 14 dias. A) Gl -
coágulo; B) G ll -  autógeno; C) GUI -  Bio-Oss®; D) Matriz.

Figura 1 9 -  Corte histológico Gl com destaque ao intenso infiltrado inflamatório
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3.5.2.3 Período De 28 Dias

3.5.2.3.1 Grupo I -  Coágulo

Os cortes histológicos representados pela Figura 20A mostraram fragmento de 

osso alveolar parcialmente recoberto por mucosa escamosa hiperparaqueratinizada. 

A lâmina própria constituída por tecido conjuntivo denso com discreto infiltrado 

inflamatório linfocitário. Na região óssea, foi possível observar osso viável em fase de 

amadurecimento, com predominância de osso trabecular com atividade osteoblástica 

e matriz óssea bastante celularizada, podendo-se observar presença de osteócitos 

nas lacunas. Ademais, também foram verificados, em duas amostras, fragmentos de 

osso parcialmente desvitalizado, sendo considerado, um possível sequestro ósseo na 

lâmina própria.

3.5.2.3.2 Grupo II -Autógeno

Os cortes histológicos representados pela Figura 20B mostraram fragmento de 

osso alveolar parcialmente recoberto por mucosa escamosa hiperparaqueratinizada. 

A lâmina própria é constituída por tecido conjuntivo denso com discreto infiltrado 

inflamatório linfocitário. Na região óssea, foi possível observar osso viável em fase de 

amadurecimento, com área central de maior trabeculado ósseo e região periférica, 

com maior densidade de matriz óssea bastante celularizada, podendo-se observar 

presença de osteócitos nas lacunas.

3.5.2.3.3 Grupo III -  Bio-Oss®

Os cortes histológicos representados pela Figura 20C mostraram fragmento de 

osso alveolar parcialmente recoberto por mucosa escamosa hiperparaqueratinizada. 

Apesar do tempo mais longo, a lâmina própria é constituída por tecido conjuntivo 

denso com, ainda, moderado infiltrado inflamatório linfocitário. Na região óssea, foi 

possível observar osso viável em fase de amadurecimento, com predominância de 

osso trabecular e matriz óssea bastante celularizada, podendo-se observar presença 

de osteócitos nas lacunas.
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3.5.2.3.4 Grupo IV -  Matriz

Os cortes histológicos representados pela Figura 20D mostraram fragmento de 

osso alveolar parcialmente recoberto por mucosa escamosa hiperparaqueratinizada. 

A lâmina própria constituída por tecido conjuntivo denso com discreto infiltrado 

inflamatório linfocitário. Na região óssea, foi possível observar osso viável em fase de 

amadurecimento, com predominância de osso trabecular e matriz óssea bastante 

celularizada, podendo-se observar presença de osteócitos nas lacunas.

Figura 20 - Cortes histológicos do reparo do alvéolo pós-extraçâo para o período de 28 dias. A) Gl -
coágulo; B) G ll -  autógeno; C) GUI -  Bio-Oss®; D) Matriz.
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Figura 21 - A) infiltrado inflamatório moderado no G III no período de 28 dias; B) remanescentes
dentinários no G IV no período de 28 dias

3.6. DISCUSSÃO

Os resultados obtidos da histologia na fase inicial de 7 dias, todos os grupos 

apresentaram a resposta descrita na literatura com presença de coágulo, células 

inflamatórias, início do processo de angiogênese, migração e proliferação de células 

mesenquimais, grande presença de fibroblastos e pouca presença de osteoblastos, 

um alvéolo coberto por epitélio e formação óssea no terço apical22'24,50.

Para o período intermediário de 14 dias, é esperado que o processo de 

angiogênese fique mais evidente, com presença de migração e proliferação de células 

mesenquimais, redução do infiltrado inflamatório, grande quantidade de fibroblastos e 

também pequena presença de células ósseas em atividade 22'24’50. Entretanto, para 

o Gl -  Coágulo, grupo controle negativo, ou seja, sem intervenção, ainda foi verificado 

um infiltrado inflamatório intenso. No GUI - Bio-Oss®, como esperado, nesse período 

intermediário, foram verificados fragmentos o biomaterial enxertado 47. Esse material 

apresenta lenta reabsorção, mantendo seu potencial osteocondutor, entretanto, 

retardando o processo de neoformação óssea. Da mesma forma, no GIV- Matriz, 

foram verificados sinais de material dentinário oriundos da MDDL, sugerindo que este 

material também apresente um lento processo de reabsorção e adequado potencial 

osteocondutor.

Enquanto Smith (1974)24, apresentou o período de 20 dias para reparo final do 

alvéolo pós-exodontia, lizuka, et al. (1992) 23encontraram preenchimento total do
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alvéolo com osso neoformado no período de apenas 14 dias. Guglielmotti and Cabrini 

(1985) 22, por sua vez, sugerem o período de 30 dias para preenchimento ósseo do 

alvéolo com o período final de 60 dias para que a cortical óssea alveolar inicial seja 

indistinta do restante do osso do rebordo. Este estudo avaliou os grupos no período 

final de 28 dias em ratos já que, além do reparo espontâneo do alvéolo, o 

comportamento de biomateriais com reabsorção lenta também foi avaliado. Para esse 

período final, o comportamento reabsortivo esperado era de formação e remodelação 

óssea com presença de osteoblastos e osteoclastos e ausência de infiltrado 

inflamatório. Entretanto, os achados histológicos nesse período para o G-lll 50, não 

corroboram com essa literatura, já que foi observado moderado infiltrado inflamatório. 

Neste período final de 28 dias de avaliação histológica, todos os grupos apresentaram, 

como esperado, formação de osso viável com atividade de células osteoblásticas.

Além da parede vestibular do alvéolo sofrer a maior reabsorção pela ausência 

do dente, é ela que gera consequências técnicas e estéticas durante a reabilitação 

protética em pacientes. Por esse motivo, optou-se por fazer cortes coronais no sentido 

vestíbulo-palatino para a análise histológica. Entretanto, esta metodologia gerou 

dificuldades técnicas durante o processamento histológico, haja vista, que após o 

período de cicatrização, não foi possível visualizar a porção central o alvéolo original 

para fazer os cortes. Assim, a padronização dos cortes ficou dificultada.

Dada a comprovada alteração dimensional da parede vestibular após as 

extrações dentárias 2’3’51’52, procedimentos de preservação alveolar imediatamente 

após as exodontia começaram a ser sugeridos.52, deram início aos primeiros estudos 

em animais testando o comportamento de biomateriais inseridos no alvéolo pós- 

extração, já reportando uma manutenção da parede vestibular 2mm maior que no 

grupo controle.

Diversos biomateriais vem sendo avaliados quanto a sua capacidade de manter 

o volume da parede vestibular do alvéolo. Dentre eles estão: osso autógeno, 

diferentes hidroxiapatitas 53'55, osso xenógeno S'25'27’32’33’38’40’41’44’4̂  plasma rico em 

fibrina isolado com combinado com outros materiais56'60, inclusive biomateriais a base 

de dentina 61'65. A maior parte da literatura aponta para vantagens em se fazer o 

tratamento de preservação alveolar em alvéolos frescos 66,67. Inclusive, revisões 

sistemáticas 68 sustentam que este procedimento pode diminuir a necessidade de 

maiores reconstruções de rebordo. Entretanto, alguns trabalhos recentes sugerem
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que o ganho clínico pode não ser tão expressivo 69. Os achados deste estudo 

corroboram com os autores que encontraram que o reparo espontâneo, ou seja, 

apenas a manutenção do coágulo no alvéolo não é suficiente para manter o volume 

tecidual ósseo após a remoção do dente 5’66’70'72. Entretanto, diversos autores 4,73 

defendem que a reabsorção pós extração com o procedimento de preservação 

alveolar pode ser limitada, mas não totalmente eliminada. Ademais, apesar, de muitos 

biomateriais serem capazes de manter a morfologia do rebordo alveolar, 

histologicamente, esse resultado pode não ser traduzido em neoformação de osso 

vital.

Apesar do osso autógeno ser considerado o padrão-ouro para os enxertos 

intra-orais, incluindo para o procedimento de preservação alveolar7, há a necessidade 

da busca por materiais alternativos, seja pela pouca disponibilidade, maior morbidade, 

dor e desconforto do paciente ou dificuldade técnica de obtenção.

O Bio-Oss® (Geistlich Pharma do Brasil) é o biomaterial para enxerto ósseo 

comercialmente disponível com maior embasamento na literatura 5’25’27’32’33'40’41’43’44’46. 

É um material a base de osso bovino desproteinado desmineralizado e particulado. 

Pela sua origem animal, é considerado um material xenógeno com propriedades 

osteocondutoras 5’74. A indicação clínica para uso do Bio-Oss® no tratamento de 

alvéolos frescos pós-extração já está consolidada na literatura 27'33’40’41’43.

A dentina é a maior estrutura do dente e é composta por cristais minerais de 

hidroxiapatita, fibras colágenas (tipo I em sua maioria) e macromoléculas não 

colágenas. Bertassoni (2017) 75, descreve a nano estrutura da dentina, salientando a 

importância das proteínas não-colágenas. As proteínas da família SIBLING consistem 

em osteopontina (OPN), sialoproteína do osso (BSP), proteína da matriz dentinária 

(DMP-1), sialofosfoglicoproteína da dentina (DSPP) e fosfoglicoproteína da matriz 

extra-celular (MEPE). Estas macromoléculas já estão caracterizadas na literatura por 

sua participação no processo de biomineralização do tecido em formação. Entretanto, 

como consistem em menos de 5% do volume tanto da matriz dentinária quanto óssea, 

por muito foram subestimadas. A DMP-1 pode ser encontrada tanto na dentina quanto 

no tecido ósseo. Já em 2015,76 caracterizaram a importância das DMP na engenharia 

tecidual óssea.

O uso da matriz de dentina como opção de biomaterial para a formação óssea 

vem sendo vislumbrado desde o fim da década de 1960 com um grupo de pesquisa
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da Universidade da Califórnia. Este grupo publicou estudos de toxicidade da matriz 

dentinária homógena e também de indução de formação óssea ectópica em músculo, 

pele, medula óssea, cartilagem e ligamento periodontal sem rejeição imune do 

hospedeiro 19’77'80.

O processo de preparo da MDDL experimental pelo BioBanco da Universidade 

Federal do Paraná é baseado no trabalho de Li, et al. (2011)21 que avaliou o potencial 

de regeneração dentinária através de um arcabouço de matriz dentinária totalmente 

desmineralizada em EDTA de humanos em um modelo animal. Não há um consenso 

sobre a desmineralização da dentina. Enquanto alguns autores encontram resultados 

melhores com dentina parcialmente desmineralizada 18’6181i outros indicam a total 

desmineralização da matriz 10’17’21’62’82-86. q  uso qe matriz dentinária não- 

desmineralizada não mostrou resultados satisfatórios 81.

Além do grau de desmineralização, outro fator a ser considerado quando do 

preparo de matriz dentinária é o tamanho da partícula final a ser utilizado81. Enquanto 

o estudo de Koga, et al. (2016)81, sugere o uso de partículas grandes no tamanho de 

1000 pm, o estudo de Nam, et al. (2016)87 indica partículas de tamanho entre 250pm 

a 1000 pm, mas enfatiza a necessidade de se criar um espaço entre as partículas 

para que o arcabouço formado pela matriz tenha permeabilidade vascular. Assim, 

optou-se, neste estudo por utilizar partículas de tamanho intermediário de 500pm.

Apesar deste estudo ter utilizado a MDDL de forma isolada, alguns estudos em 

cães têm sugerido seu uso combinado a outros materiais. Kim, et al. (2017) 86 fez da 

matriz dentinária desmineralizada o arcabouço para o carreamento de Proteína 

Morfogenética do Osso (BMP-2) como opção de enxerto ósseo, enquanto Ji, et al. 

(2015) 88 combinou a matriz dentinária tratada a plasma rico em fibrina (PRF) para 

regeneração radicular.

Trabalhos apresentados pela equipe da Universidade Nacional de Seul, Corea 

do Sul, já estabeleceram um protocolo para uso clínico da matriz dentinária (AutoBT) 

autógena em humanos tanto para preservação de alvéolos imediatamente após 

extração 89, quanto para levantamento de seio maxilar 90, ou ainda para defeitos 

ósseos 91. Este mesmo grupo revisou e enfatizou a presença de propriedades 

osteocondutoras e osteoindutoras do uso de matriz dentinária autógena. Além da sua 

comprovada eficácia e segurança. Também indicam apresentações diversas da 

matriz, conforme a necessidade clínica em pó, bloco 92 ou ainda moldável. Ainda
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deixam sugeridos estudos sobre a entrega fatores de crescimento e a geração de 

células tronco a partir de biomaterial a base da matriz dentinária autógena (AutoBT) 

com processamento mais rápido e ambulatorial que a MDDL 62 facilitando o potencial 

de aplicação clínica do material. Assim como em outros estudos usando material a 

base de dentina xenógeno (de humanos em animais) não houve reação de corpo 

estranho processos inflamatórios. Reporta-se que o processo de desmineralização 

reduz o potencial antigênico 14.

É indicado que os biomateriais para tratamento de alvéolo, através do 

procedimento de preservação alveolar, sejam de lenta reabsorção para que o material 

sirva de arcabouço para a neoformação óssea 68. Neste estudo, tanto os achados 

histológicos quanto radiológicos da pCT, comprovam a presença de remanescente de 

MDDL no período final de avaliação de 28 dias.

O sistema de microtomografia (pCT) foi introduzido inicialmente por Feldkamp, 

et al. (1989)93 e, posteriormente, validado como método de análise 3D para avaliação 

de tecido ósseo por Muller, et al. (1998) 94. Esse método apresenta como maior 

vantagem ser um método de avaliação não destrutivo, podendo ser repetido quando 

necessário. Permite uma análise volumétrica através de imagens em alta resolução 

obtidas através de raios-X das alterações ósseas baseada em parâmetros pré- 

estabelecidos através de um software. Entretanto, cada sistema de fabricante pode 

gerar resultados diferentes, o que dificulta a comparação dos resultados entre 

diferentes estudos. Para minimizar essas diferenças, Bouxsein, et al. (2010) 95 

publicaram algumas diretrizes para a análise da microestrutura óssea de roedores 

através da microtomografia, no qual inclui também a nomenclatura para os parâmetros 

analisados nesse estudo. Estes autores também defendem que a pCT tornou-se o 

método padrão-ouro para a avaliação da morfologia e microarquitetura óssea em ratos 

e outros animais de pequeno porte ex vivo. Ademais, sugerem a análise dos 

parâmetros Porcentagem de Volume Ósseo [BV/TV], além dos parâmetros 

mofrfológicos: Quantidade média de trabéculas ósseas [Tb.N], Espessura médias das 

trabéculas [Tb.Th] e Distâncias entre as trabéculas [Tb. Sp.]. Entretanto, baseado no 

estudo de Fernandes (2014) 49 o presente estudo restringiu-se aos parâmetros mais 

volumétricos [BV], [BV/TV] e [BS] que qualitativos e morfológicos.

Os estudos de Guglielmotti and Cabrini (1985) 22 lizuka, et al. (1992) 23 foram 

realizados com a extração de molares inferiores, enquanto foi com a extração do
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primeiro molar superior, essa diferença pode ser importante já que a parede vestibular 

do rebordo alveolar da maxila sofre maior reabsorção que da mandíbula 26’51’96’97. Em 

ambos os casos, têm-se um defeito bastante irregular pela presença de quatro raízes 

divergentes, gerando dificuldades no contorno e identificação do alvéolo tanto na 

avaliação microtomográfica quanto histológica. Sugere-se a inclusão de algum 

artefato de padronização durante o preparo das peças, como marcação com nanquim. 

No presente trabalho foi possível sugerir uma metodologia para análise em cortes 

coronais em alvéolos de ratos. Entretanto, fica a recomendação de exodontia do 

segundo molar para que se mantenha os dentes adjacentes como referência para o 

posicionamento do ROI.

A formação óssea do alvéolo se dá de forma centrípeta, originando das 

paredes do alvéolo, este dado já está comprovando na literatura tanto para estudos 

experimentais em camundongos50, cães2,51 ou humanos 71,97. Assim, espera-se que 

haja formação óssea dentro do alvéolo, mesmo com a perda de volume da parede 

vestibular. Assim, os achados de Vieira, et al. (2015) 50 mostraram um valor 

progressivo nos parâmetros de [BV] e [BV/TV] ao longo dos períodos estudados no 

estudo do reparo do alvéolo em ratos. Contudo, os achados desse estudo para o 

grupo controle (Gl) no parâmetro [BV] foram, inicialmente, progressivos entre 07 dias 

(5.89±0.68 mm3) e 14 dias (6.0558±0.72 mm3), mas regressivo para o período de 28 

dias (4.590±0.29mm3). Para os demais grupos experimentais, os valores obtidos 

foram progressivos ao longo dos períodos avaliados, sendo condizente com a 

literatura para o reparo do alvéolo.

A MDDL obteve resultados estatisticamente similares ao padrão-ouro (osso 

autógeno) e ao biomaterial comercial (Bio-Oss®) em todos os parâmetros avaliados 

(BV, BV/TS, BS). Nos resultados histológicos, demonstrou efeito de formação ósseo 

sem reações adversas. Assim sendo, a MDDL pode ser considerada como um 

material biocompatível e com resultados satisfatórios para a manutenção da 

arquitetura 3D do rebordo alveolar pós-extração no modelo em questão. Inspira-se 

mais pesquisas com biomaterias produzidos a partir da dentina dos dentes extraídos 

para enxerto ósseos em procedimentos de preservação alveolar, das as suas 

comprovadas propriedades osteocondutoras e possivelmente osteoindutoras.
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3.7. CONCLUSÕES

O biomaterial produzido a base de dentina pelo Biobanco B&B da UFPR, Matriz 

Dentinária Desmineralizada Liofilizada [MDDL] mostrou biocompatibilidade histológica 

e promissores resultados perante os parâmetros avaliados da micro-CT para 

preservação alveolar em ratos.
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ANEXO 2 - TABELAS

TABELA 1 -  MÉDIAS E DESVIOS-PADRÃO (mm 3) DO PARÂMETRO VOLUME ÓSSEO (BV) DOS 
_______________________________GRUPOS NOS TEMPOS DE 7, 14 E 28 DIAS.___________________

Volume
Ósseo
mm3

[BV] Grupo I - 
Coágulo

Grupo II - 
Autógeno

Grupo III -  
Bio-Oss

Grupo IV - 
Matriz Valor P

7 dias 5.892 + 0.68 7.138 + 0.70 6.936 + 0.87 6.942 + 0.70 0.0868

14 dias 6.058 ± 0.72 
§ 9.010 + 0 .6 0  § 8.418 + 0.91 7.730 + 1.0 0.0094

28 dias
4.590 + 0.29 

n/e 9.626 + 0 .9 7 ° 9.220 + 0.52 9.586 + 0 .9 0 * 0.0109

D iferença esta tis ticam ente  s ign ifican te  período de 14 d ias Teste de Kruskal-W al is, Dunn
(P<0,05).

D iferença esta tis ticam ente  s ign ifican te  período de 28 d ias Teste  de K ruska l-W allis , Dunn
(p<0,05).
* D iferença esta tis ticam ente  s ign ifican te  período de 28 d ias Teste  de K ruskal-W allis , Dunn
(p<0,05).

TABELA 2 - PORCENTAGEM VO LUM E ÓSSEO (BV/TV) EM MÉDIAS E DESVIOS-PADRÃO (%) 
DO PARÂMETRO DOS GRUPOS NOS TEMPOS DE 7, 14 E 28 DIAS.

Porcentagem de 
Volume Ósseo 
[BV/TV] %

Grupo I - 
Coágulo

Grupo II - 
Autógeno

Grupo III -  
Bio-Oss

Grupo IV - 
Matriz

Valor
P

7 dias 28.51 + 2 .1 31.80 + 3.0 30.32 + 2.5 31.14 + 2.9 0.2441

14 dias 2 9 .2 3 +  2 .8 5 3 9 .3 6 +  2 .6  5 36.78 + 4.0 33.94 + 4.3 0.114
28 dias 27.53 + 4.2 ° 42.76 + 5.6 ° 40.28  + 4.8 39.88 + 5.8 0.0146

s D iferença esta tis ticam ente  s ign ifican te  período de 14 d ias Teste de Kruskal-W al is, Dunn
(P<0,05)

D iferença esta tis ticam ente  s ign ifican te  período de 28 d ias Teste  de K ruska l-W allis , Dunn
(p<0,05)

TABELA 3 - SUPERFÍCIE ÓSSEA [B S ] EM MÉDIAS E DESVIOS-PADRÃO (mm 2) DOS GRUPOS
NOS TEMPOS DE 7, 14 E 28 DIAS.

SUPERFÍCIE  
Ó SSEA [BS] 
mm2

Grupo I - 
Coágulo

Grupo II - 
Autógeno

Grupo III -  
Bio-Oss

Grupo IV - 
Matriz Valor P

7 dias 97.67 + 4.28 106.6 + 7.55 99.71 + 19.01 98.23 + 9.60 0.4170

14 dias 8 9 .8 8 +  13.48 107.5 + 12.26 105.7 +11.19 100.0 + 5.043
0.1777

28 dias 77.32 + 18.32 91.05 + 22.04 82.35 +10.43 82.22 + 10.48 0.5548
Teste  de K ruska l-W allis , Dunn (P<0,05)
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ANEXO 3 - ARQUIVO .LOG DA MICROTOMOGRAFIA

[System]
Scanner=Skyscan1172 
Instrument S/N=09H01130 
Hardware version=F 
Software=Version 1. 5 (build 14)
Home directory=C:\SkyScan1172
Source Type=Hamamatsu 100/250
Camera=Hamamatsu C9300 11Mp camera
Camera Pixel Size (um)= 8.76
CameraXYRatio=0.9900
Incl.in lifting (um/mm)=0.0080
[Acquisition]
Data d i r e c t o r y = C :\RESULTADOS 2017\306 17 Humberto Schwartz\Matriz\7
Dias\Maxila Matriz 7 Dias 2 Leitura 
Filename Prefix=Maxila Matriz 7 Dias_
Number of Files= 481
Source Voltage (kV)= 89
Source Current (uA)= 112
Number of Rows= 1336
Number of Columns= 2000
Image crop origin X= 0
Image crop origin Y=0
Camera binning=2x2
Image Rotation=0.0000
Gantry direction=CC
Image Pixel Size (um)= 12.89
Object to Source (mm)=256.640
Camera to Source (mm)=348.811
Vertical Object Position (mm)=14.000
Optical Axis (line)= 756
Filter=Al 0.5 mm
Image Format=TIFF
Depth (bits)=16
Screen LUT=0
Exposure (ms)= 1100
Rotation Step (deg)=0.400
Frame Averaging=ON (2)
Random Movement=ON (10)
Use 360 Rotation=NO
Geometrical Correction=OFF
Camera Offset=OFF
Median Filtering=OFF
Flat Field Correction=ON
Rotation Direction=CC
Scanning Trajectory=ROUND
Type Of Motion=STEP AND SHOOT
Study Date and Time=Sep 20, 2017 16:02:31
Scan duration=00:35:24
Maximum vertical TS=5.0
[Reconstruction]
Reconstruction Program=NRecon 
Program Version=Version: 1.7.1.0 
Program Home Directory=D:\MicroCT\nrecon 
Reconstruction engine=NReconServer
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Engine version=Version: 1.7.1
Reconstruction from batch=Yes
Postalignment=-1.00
Reconstruction servers= USER
Reconstruction mode=Standard
Dataset Origin=Skyscan1172
Dataset Prefix=Maxila Matriz 7 Dias_
Dataset Directory=D:\Mi croCT\Amost ras\Andamento\Humberto\Mat riz\7
Dias\Maxila Matriz 7 Dias
Output Directory=D:\Mi croCT\Amost ras\Andamento\Humberto\Mat riz\7
Dias\Maxila Matriz 7 Dias
Time and Date=Sep 28, 2017 15:20:12
First Section=115
Last Section=1129
Reconstruction duration per slice (seconds)=1.254187
Total reconstruction time (1015 slices) in seconds=1273.000000
Section to Section Step=1
Sections Count=1015
Result File Type=BMP
Result File Header Length (bytes)=1134 
Result Image Width (pixels)=2000 
Result Image Height (pixels)=2000 
Pixel Size (um)=12.89341
Reconstruction Angular Range (deg)=192.00 
Use 180+=OFF
Angular Step (deg)=0.4000 
Smoothing=2
Smoothing kernel=0 (Asymmetrical boxcar)
Ring Artifact Correction=10 
Draw Scales=OFF 
Object Bigger than FOV=OFF 
Reconstruction from ROI=OFF
Filter cutoff relative to Nyquist frequency=100 
Filter type=0
Filter type description=Hamming (Alpha=0.54)
Undersampling factor=1
Threshold for defect pixel mask (%)=0
Beam Hardening Correction (%)=51
CS Static Rotation (deg)=0.00
Minimum for CS to Image Conversion=0.001951
Maximum for CS to Image Conversion=0.091024
HU Calibration=OFF
BMP LUT=0
Cone-beam Angle Horiz.(deg)=5.752162 
Cone-beam Angle Vert.(deg)=3.844232
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