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RESUMO 

 

 

A terapia com bisfosfonatos tem sido frequentemente empregada no tratamento de 

doenças metabólicas do osso e neoplasias malignas. O objetivo deste estudo foi avaliar 

através de análise histológica e histomorfométrica em cortes não descalcificados, a 

influência dos bisfosfonatos nitrogenados endovenosos associados ou não a 

dexametasona sobre a osseointegração de implantes instalados em tíbias de 27 ratos 

Wistar. Ácido zoledrônico e dexametasona foram administrados por via subcutânea nos 

animais dos grupos experimentais. Os animais foram acompanhados por 7, 14 e 28 

dias. Nossos resultados mostraram que não houve falha na osseointegração em 

nenhum animal avaliado e que não foram observadas diferenças estatisticamente 

significantes entre os 3 grupos com relação à quantidade de contato entre osso e 

implante e presença de osso em áreas pré determinadas, nos tempos observados.  No 

entanto nossas observações histológicas revelaram que nos animais tratados com 

bisfosfonatos associados ou não com dexametasona, aos 14 e 28 dias após a 

colocação do implante não ocorreu o fenômeno de remodelação da cortical óssea, ao 

contrário do grupo controle. Concluímos que a terapia com bisfosfonatos associada ou 

não com dexametasona não impediu a osseointegração do implante com o osso mas 

inibiu severamente a remodelação da cortical óssea pré existente. 

 

Palavras chave: Bisfosfonatos. Ácido zoledrônico. Dexametasona. Modelo animal. 

Implantes osseointegrados. 
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ABSTRACT 

 

 

Bisphosphonate therapy has been often employed in the treatment of metabolic bone 

diseases and malignancies. The aim of this study was to evaluate through histological 

and histomorphometric analysis the influence of intravenous nitrogen-containing 

bisphosphonates alone or combined with dexamethasone on the osseointegration of 

implants placed in the tibia of 27 male Wistar rats in non decalcified samples. Zoledronic 

acid and dexamethasone were administered through sub cutaneous injections. The 

animals were followed through 7, 14, and 28 days. Our results showed that there was no 

failure in osseointegration in any animal, and that there were no statistically significant 

differences among the 3 groups regarding the amount of bone-implant contact and peri-

implant bone density in predetermined areas. However our histological observations 

revealed that animals treated with bisphosphonates, associated or not with 

dexamethasone, at 14 and 28 days after implant placement has not occurred the 

phenomenon of cortical bone remodeling, unlike control group. We conclude that 

bisphosphonate therapy associated or not with dexamethasone did not prevent 

osseointegration of the implants but severely inhibited the remodeling of pre-existing 

cortical bone. 

 

Keywords: Bisphosphonates. Zoledronic acid. Dexamethasone. Animal model. 

Endosseous implants. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A terapia com bisfosfonatos (BFs) tem como objetivo inibir os mecanismos 

fisiológicos que causam reabsorção óssea e tratar pacientes com aumento da atividade 

osteoclástica. São exemplos de doenças ou condições clínicas tratadas com 

bisfosfonatos, a osteopenia, osteoporose, doença de Paget, hipercalcemia e 

metástases ósseas associadas com neoplasias malignas, em especial ao carcinoma de 

mama, próstata e mieloma múltiplo (Reszka, 2003; Rogers, 2003; Aspenberg, 2009; 

Bagan et al., 2009). 

Existem duas grandes categorias de BFs classificadas de acordo com a via de 

administração (oral ou endovenoso) e de acordo com a sua composição química 

(nitrogenados ou não). Os BFs orais são frequentemente usados para o tratamento da 

osteopenia e osteoporose, enquanto que os BFs endovenosos são nitrogenados e 

largamente usados para prevenir ou retardar as complicações esqueléticas 

relacionadas a neoplasias malignas. A maioria dos protocolos usados no tratamento do 

mieloma múltiplo baseia-se na combinação do ácido zoledrônico (AZ) com corticoides, 

geralmente a dexametasona (DX) (Terpos et al., 2010). 

Diversos são os efeitos colaterais relacionados ao uso dos BFs, tais como febre, 

fadiga, dores musculares e ósseas, problemas gástricos, anemia e osteonecrose dos 

maxilares. Apesar disso, existe um consenso na literatura de que os benefícios da 

terapia, especialmente para os casos de neoplasias malignas, superam os riscos 

(Aspenberg, 2009; Bagan et al., 2009).  

A osteonecrose por bisfosfonatos (ONB) é definida pela ausência de cicatrização 

ou ruptura espontânea da mucosa oral levando à exposição de tecido ósseo necrótico 

da maxila ou da mandíbula, de pacientes que não foram expostos à radioterapia no 

local e que fizeram ou façam uso dos bisfosfonatos (Durie et al., 2005). Marx e Migliorati 

descreveram pela primeira vez, em 2003, osteonecrose em ossos maxilares em um 

grupo de indivíduos expostos a BFs (Marx, 2003; Migliorati, 2003). Desde então 

numerosos artigos têm sido publicados na literatura científica, sendo a maioria deles 

baseados na opinião de experts, relato de casos ou de série de casos (Durie et al., 
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2005; Migliorati, 2005; Migliorati et al., 2005; Brooks et al., 2007; Glick, 2008; Allegra et 

al., 2010).  

 Apesar da ONB ocorrer espontaneamente, a maioria dos casos está relacionada 

com procedimentos invasivos na boca, como exodontias e cirurgias periodontais. 

Existem poucos dados na literatura sobre a influência do tratamento com BFs 

nitrogenados, associados ou não com esteroides, no processo de osseointegração dos 

implantes dentais, bem como em implantes já instalados (Starck; Epker, 1995; Brooks 

et al., 2007; Fugazzotto et al., 2007; Wang et al., 2007; Bell; 2008; Ferrari et al., 2008; 

Grant et al., 2008; Martin et al., 2008; Kasai et al., 2009; Pirih et al., 2009; Shirota et al., 

2009; Torres, 2009; Bedogni et al., 2010; Yildiz et al., 2010). 

Apesar de algumas revisões sistemáticas e reportagens de casos serem otimistas 

em relação ao uso dos implantes em pacientes expostos aos BFs, a Academia 

Americana de Cirurgiões Buco Maxilo Faciais (AAOMS) desencoraja a colocação de 

implantes nesses indivíduos (Ruggiero et al., 2009).  

 Em 2009, Sonis et al desenvolveram um modelo animal para o estudo da 

etiopatologia das ONB, que mimetizava também o tratamento para o mieloma múltiplo, 

baseado na prescrição de BFs e DX. Este modelo obteve sucesso e possibilitou o 

estudo histopatológico dos eventos relacionados com osteonecrose relacionada com 

exodontias (Sonis et al., 2009). A fim de conhecermos melhor os eventos teciduais que 

ocorrem com a instalação de um implante ósseo sob a influência da terapia com BFs, 

utilizamos o mesmo esquema terapêutico desenvolvido por Sonis. Nosso objetivo foi 

observar histologicamente esses eventos comparativamente em animais tratados com 

ácido zoledrônico, ácido zoledrônico e dexametasona e animais controle livres de 

terapia.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Bisfosfonatos (BFs) são medicamentos análogos sintéticos do pirofosfato 

inorgânico, um regulador endógeno da mineralização óssea, que têm a propriedade 

quelante sobre os íons cálcio unindo-os à hidroxiapatita das superfícies de ossos em 

remodelamento. Diminuem potencialmente a reabsorção óssea por que inibem os 

osteoclastos maduros bem como o recrutamento e maturação de seus precursores 

(Reszka, 2003; Rogers, 2003). Todos os BFs se acumulam no tecido ósseo por 

períodos prolongados de tempo na matriz óssea mineralizada. Dependendo da duração 

do tratamento e do tipo específico de bisfosfonato utilizado, a droga pode ficar 

depositada e ativa no esqueleto por mais de 10 anos. (Ott, 2005; Allegra et al., 2010).  

O metabolismo ósseo é caracterizada por duas atividades simultâneas e 

opostas, de deposição e de reabsorção óssea. Durante a deposição óssea, os 

osteoblastos sintetizam uma matriz que sofre mineralização primária seguida de um 

longo processo de mineralização secundária. Atualmente sabemos que a diferenciação 

osteoblástica é controlada por genes da família Hedgehog (Indian Hedgehog e Sonic 

Hedgehog), pelo fator de transcrição Cbfa-1 e pelas proteínas ósseas morfogenéticas 

(BMPs), que são os mais potentes reguladores da diferenciação osteoblástica oriunda 

de células mesenquimais indiferenciadas. Os precursores osteoblásticos se diferenciam 

e expressam proteínas específicas na membrana celular que servem como marcadores. 

Colágeno tipo 1 e osteopontina são expressos precocemente em células 

osteoprogenitoras (Fernández-Tresguerres-Hernándes-Gil et al., 2006). A fosfatase 

alcalina é uma proteína de superfície que pode participar na regulação da proliferação e 

diferenciação das células osteoblásticas. A osteocalcina é um marcador de 

diferenciação osteoblástica e aparece quando do início da mineralização. A expressão 

destas proteínas é um marcador de osteogênese (Fernández-Tresguerres-Hernándes-

Gil et al., 2006). Desta forma, a deposição óssea pode ser verificada através de 

marcadores bioquímicos como a osteocalcina (OC), fosfatase alcalina específica para 



 

 

22 

osso (BAP) e os propeptídeos N-terminal e C-terminal do pró-colágeno tipo 1 (P1NP, 

P1CP) (Claudon et al., 2008).  

A reabsorção óssea consiste na dissolução mineral óssea e catabolismo dos 

componentes da matriz óssea. É realizada pelos osteoclastos, e levam à formação de 

cavidades e à liberação dos componentes da matriz óssea. Os osteoclastos são células 

grandes (100μm), multinucleadas, ricas em mitocôndrias e vacúolos e contém fosfatase 

ácida tartrato resistente (TRAP) que permite a desfosforilação das proteínas ósseas. 

Atualmente sabemos que a osteoclastogênese é dependente dos osteoblastos e é 

regulada por 3 moléculas chave: Osteoprotegerina (OPG, uma proteína solúvel 

sintetizada por osteoblastos), RANKL (receptor ativador do fator nuclear κ-B ligante 

situado na superfície dos osteoblastos) e o RANK (receptor do RANKL, situado na 

membrana de pré osteoclastos e osteoclastos). O RANKL é um membro da 

superfamília do TNF (fator de necrose tumoral), sintetizado pelos osteoblastos, pelas 

células do estroma da medula óssea, pelos linfócitos T e por células endoteliais. Sua 

função consiste em, ao ligar se ao RANK, receptor expresso nos precursores 

osteoclásticos, linfócitos T e células endoteliais, promover a diferenciação e ativação 

destes precursores em osteoclastos, levando à formação de células multinucleadas 

(Naidu, 2008). No tecido ósseo, o paratormônio (PTH), glicocorticóides e 

prostaglandinas E2 aumentam atividade do RANKL e reduzem a atividade da OPG. Por 

outro lado, os efeitos do RANKL são bloqueados pela OPG, que age como um receptor 

antagonista de RANKL prevenindo a reabsorção óssea. OPG é secretado pelos 

osteoblastos e é um receptor membro da família dos fatores de necrose tumoral (Gao et 

al., 1998; Hsu, 1999). Desta forma, a reabsorção óssea pode ser avaliada através da 

análise de vários marcadores bioquímicos, como por exemplo, os telopeptídeos N-

terminal e C-terminal do colágeno tipo 1 (NTX-I e CTX-I), deoxipiridinolina e TRAP. 

NTX-I e CTX-I são produtos do catabolismo do colágeno do tipo 1 (Claudon et al., 

2008).  

Os bisfosfonatos afetam a expressão do ativador ligante do receptor do fator 

nuclear κ-B (RANKL) e por isso inibem a reabsorção óssea. Esta propriedade faz com 

essas drogas reduzam a hipercalcemia em pacientes com neoplasias malignas, 

especialmente com mieloma múltiplo, e com lesões ósseas causadas por metástases. 



 

 

23 

Os bisfosfonatos também melhoram a qualidade de vida de indivíduos com osteoporose 

e osteopenia, previnem a perda óssea causada por tratamentos com corticosteróides, 

aumentam a densidade óssea na fibrodisplasia, aliviam os sintomas da osteogênese 

imperfeita e são úteis no tratamento da doença de Paget (Durie et al., 2005). Quando 

ocorre inibição da reabsorção óssea, todo o metabolismo ósseo é alterado, pois a 

remodelação do osso, como um todo, fica prejudicada. Além disto, ocorre a modificação 

das propriedades mecânicas do osso, favorecendo a formação de microfraturas que 

associadas à inibição da reabsorção, irá comprometer os processos reparadores 

fisiológicos (Aspenberg, 2009).  

Com o passar do tempo e com um maior número de pacientes fazendo uso dos 

bisfosfonatos mais potentes, uma grave complicação foi identificada e associada ao uso 

desta classe de medicamentos. A osteonecrose induzida por bisfosfonatos (ONB) foi 

descrita pela primeira vez em 2003, por Marx e colaboradores, que descreveram a 

ocorrência de osteonecrose nos ossos gnáticos de 36 pacientes com mieloma múltiplo 

que usavam pamidronato (Marx, 2003). Vários relatos de casos se seguiram (Migliorati, 

2003; Migliorati et al., 2005; Migliorati, 2005) e a Novartis, fabricante dos bisfosfonatos 

pamidronato (Aredia®) e do ácido zoledrônico (Zometa®), passou a alertar os 

consumidores sobre a relação do uso destas drogas com o desenvolvimento de 

osteonecrose na mandíbula, principalmente, mas não exclusivamente, após 

manipulação cirúrgica do osso (Durie et al., 2005).  

Em 2009, a American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS) 

estabeleceu recomendações em relação à ONB. O comitê de especialistas definiu a 

ONB como a exposição persistente de osso necrótico em região maxilo facial, por mais 

de 8 semanas, em indivíduos sem história de radioterapia prévia em região cervical e 

que tenha usado ou que estivesse usando bisfosfonatos (Ruggiero et al., 2009). 

Baseados na literatura científica compulsada até aquela data, a AAOMS salientou que 

os conhecimentos sobre a relação entre os bisfosfonatos e a necrose dos ossos 

maxilares estavam embasados em estudos retrospectivos, limitados a casuísticas 

pequenas e relatos de casos clínicos. Baseados nestes estudos estimaram a incidência 

de ONB entre 0,8 e 12%, e afirmaram que o risco de ONB em pacientes recebendo 
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bisfosfonatos endovenosos é significativamente maior, em comparação aos pacientes 

que a recebem por via oral. Também sugeriram que pacientes com câncer recebendo 

bisfosfonatos endovenosos apresentavam de 2.7 a 4.2 vezes mais chance de 

desenvolver ONB quando comparados a pacientes com câncer que não recebiam 

bisfosfonatos. Por fim salientaram que pacientes oncológicos tratados com 

bisfosfonatos que se submetem a procedimentos cirúrgicos dentoalveolares têm de 5 a 

21 vezes mais chance de desenvolver ONB que pacientes que não sofrem intervenção 

cirúrgica dentoalveolar. Baseado nestas conclusões a AAOMS recomendou que 

cirurgias dentoalveolares e colocação de implantes dentais fossem evitados em 

pacientes oncológicos expostos à bisfosfonatos endovenosos, tais como o ácido 

zoledrônico e o pamidronato. Os autores salientaram, no entanto, que essa e outras 

recomendações foram baseadas em dados epidemiológicos de causalidade e que o 

nível de evidência destes achados não suporta completamente a relação causa e efeito 

entre a exposição aos bisfosfonatos e a necrose dos ossos maxilares. Dentro deste 

contexto estimulam a sociedade científica a buscar evidências científicas, experimentais 

e epidemiológicas, que suportem ou não essa associação (Ruggiero et al., 2009).  

Devido ao seu mecanismo de ação, fica claro que os bisfosfonatos têm um papel 

direto no desenvolvimento da osteonecrose. Um recente modelo publicado por 

Subramanian oferece uma análise da literatura atual e propõe uma série de eventos 

fisiológicos que poderiam explicar a ocorrência da ONB. Segundo o autor, a 

patogênese da osteonecrose induzida por bisfosfonatos é multifatorial e é o resultado 

combinado da atividade osteogênica atenuada pela condição sistêmica do paciente (por 

exemplo, osteoporose ou mieloma múltiplo), toxicidade osteoclástica mediada pelos 

BFs e o comprometimento da interações osteoblastos-osteoclastos durante o 

remodelamento ósseo. Desta maneira, o círculo vicioso do remodelamento ósseo local 

ineficiente resultaria em dano tecidual persistente  comprometendo a perfusão vascular 

e levando à necrose do osso afetado (Subramanian et al., 2011).  

A osteonecrose dos maxilares tem sido descrita em pacientes que tomam 

bisfosfonatos em variadas formas de apresentação e em diferentes doses. Como 

relativamente poucos usuários de bisfosfonatos desenvolvem este tipo de complicação 
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não está claro o quanto os fatores predisponentes influenciam no desenvolvimento da 

ONB, além da presença dos bisfosfonatos. Esses fatores predisponentes seriam, por 

exemplo, existência e tipo de neoplasia maligna, doenças periodontais, terapia 

antineoplásica, corticosteróides e idade avançada. Desta forma, os autores repetem 

que evidências científicas são necessárias para comprovar esta relação (Durie et al., 

2005; Migliorati, 2005; Migliorati et al., 2005; Brooks et al., 2007; Glick, 2008; Allegra et 

al., 2010). 

Em relação especificamente ao sucesso do implante dental frente à exposição 

aos bisfosfonatos,  3 recentes revisões de literatura, conduzidas respectivamente por 

Madrid, Javed e Chadha foram realizadas (Madrid; Sanz, 2009; Javed; Alma, 2010; 

Chadha et al., 2012) Estas revisões encontraram poucos trabalhos conduzidos com 

pacientes que usavam bisfosfonatos endovenosos e que receberam implantes. A 

grande maioria dos trabalhos incluídos nas revisões se tratava de trabalhos com 

moderado ou baixo nível de evidência, demonstrando a necessidade de futuros 

trabalhos prospectivos, randomizados e com grandes populações amostrais (Chadha et 

al., 2012). Estas revisões relataram que os bisfosfonatos não influenciaram 

negativamente o sucesso do implante.  

Mas recentes publicações têm demonstrado um crescente número de 

complicações e perdas de implantes relacionadas com o uso de bisfosfonatos orais e 

endovenosos. Lazarovici e colaboradores avaliaram 27 pacientes que desenvolveram 

ONB e que haviam sido reabilitados com implantes dentários enquanto medicados com 

bisfosfonatos. Destes, 11 pacientes (41%) receberam a droga por via oral e 16 

pacientes (59%) por via endovenosa. Segundo os autores, o tempo médio para o 

desenvolvimento da ONB nos pacientes que utilizavam alendronato foi de 68 meses, 

nos pacientes que utilizavam ácido zoledrônico foi 16.4 meses e nos pacientes que 

utilizavam pamidronato foi de 50. 2 meses. Apenas 6 pacientes desenvolveram ONB 

nos primeiros 6 meses após a instalação dos implantes confirmando a hipótese de que 

se trata de uma complicação tardia (média de 60 meses após a colocação do implante) 

(Lazarovici et al., 2010). 

Os modelos de estudo em animais permitem análises histomorfométricas e 

imunoistoquímicas que não seriam possíveis em experimentos em seres humanos (Giro 
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et al., 2011). Giro e colaboradores (2011) avaliaram a influência da deficiência de 

estrógeno e suas terapias sobre o tecido ósseo ao redor de implantes osseointegrados. 

Implantes foram colocados em 66 tíbias de ratos fêmea. Os animais foram divididos em 

cinco grupos: controle (CTL), sham (cirurgia fictícia), ovariectomização (OVX), 

estrogênio (EST) e alendronato (ALE). Enquanto o grupo CTL foi sacrificado 60 dias 

após a colocação do implante, os outros grupos foram submetidos a ovariectomização 

ou cirurgia fictícia de acordo com o grupo e sacrificados após 90 dias. Densitometria de 

fêmur e das vértebras lombares foram realizadas a fim de avaliar a insuficiência do 

esqueleto de ratos. Análise sérica de osteocalcina e análise de deoxipiridinolina na 

urina foram realizadas no momento do sacrifício. Seções não descalcificadas foram 

encaminhadas para análises de taxa de aposição mineral, superfícies de erosão 

osteoclástica, contato entre osso e implante de contato e ocupação osso por fração de 

área. Os resultados do grupo OVX mostraram densidade mineral óssea, contato entre 

osso e implante e aposição mineral significativamente mais baixa enquanto a 

osteocalcina, deoxipiridinolina e erosão da superfície foram aumentados em 

comparação com os outros grupos de estudo. Os autores concluíram que a deficiência 

de estrogênio exerceu uma influência negativa sobre o tecido ósseo ao redor dos 

implantes, enquanto a terapia de reposição de estrogênio e alendronato foram eficazes 

contra seus efeitos.  Chacon e colaboradores estudaram os efeitos da terapia sistêmica 

de alendronato na osseointegração de 79 implantes em 20 coelhos brancos através da 

análise do torque de remoção. A medicação foi administrada uma semana antes da 

colocação dos implantes e continuou com uma dosagem semanal, durante 5 semanas, 

até o sacrifício dos animais. Os autores não observaram diferenças estatísticas entre o 

grupo alendronato e controle nos valores de torque de remoção dos implantes, seis 

semanas após a colocação no fêmur e na tíbia (Chacon et al., 2006).  

Viera-Negron e colaboradores (2008) compararam a osseointegração de 

implantes instalados no osso maxilar de ratos normais com um modelo de roedoras 

deficientes em estrogênio simulando osteoporose pós menopausa através da 

ovariectomização [OVX], tratadas ou não com alendronato (ALD). Todos os animais 

receberam um implante de titânio na região edentada superior esquerda. A avaliação 

histológica e radiográfica foi realizada 28 dias após a colocação do implante. A 
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avaliação da densidade óssea radiográfica mostrou que a osseointegração dos 

implantes foi prejudicada nos ratos com deficiência de estrogênio em comparação com 

os ratos do grupo OVX-ALD com 50% dos implantes sendo perdidos em menos 2 

semanas no grupo OVX. No exame histológico, maior quantidade de osso foi observado 

ao redor de implantes dos grupos OVX-ALD e ALD do que ao redor dos implantes do 

grupo OVX. Os autores concluíram que a osseointegração de implantes foi reforçada 

por ALD e prejudicada pela deficiência de estrogênio no grupo OVX (Viera-Negron et 

al., 2008).  

A avaliação da administração sistêmica de uma dose única de ácido 

zoledrônico na osseointegração e cicatrização óssea ao redor de implantes dentários 

de titânio em um modelo animal osteoporótico foi realizada por Yildiz em 2010. Trinta e 

seis coelhos New Zealand tiveram um implante colocado em cada tíbia 8 semanas após 

a ovariectomização. Ácido zoledrônico (ZA) foi administrado durante a colocação dos 

implantes no grupo OVX (ZA). Análise histomorfométrica do contato osso-implante, 

análise de frequência de ressonância, teste de torque de remoção e absortometria 

radiográfica digital foram realizadas oito semanas após a colocação dos implantes. 

Análise histomorfométrica, de frequência de ressonância e radiodensitométrica 

revelaram uma melhoria significativa na osseointegração de implantes no grupo OVX 

(ZA) em comparação com o grupo OVX. No entanto, as diferenças nos resultados de 

torque de remoção entre os grupos não foram estatisticamente significativas. Os 

autores concluíram que a administração ZA sistêmica pode melhorar a osseointegração 

de implantes de titânio inseridos em osso osteoporótico deficiente em estrogênio (Yildiz 

et al., 2010).  

Qi e colaboradores avaliaram os efeitos da administração local e sistêmica do 

ácido zoledrônico em enxertos autólogos de osso ilíaco fixados com implantes de titânio 

utilizando 56 coelhas ovariectomizadas. Os animais foram divididos em 5 grupos: 

Sham, OVX, tratamento local, tratamento sistêmico e tratamento local mais sistêmico. 

Três meses depois da implantação, todos os animais foram sacrificados e as amostras 

foram colhidas para exames. Análise da densidade mineral óssea e histológica dos 

fêmures mostrou osso mineralizado normal no grupo tratado com o ácido zoledrônico 

sistêmico e alterações osteoporóticas no grupo OVX. Análise por microtomografia 
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computadorizada revelou que o grupo OVX mostrou redução significativa de osso 

mineralizado e contato osso-implante quando comparado com o controle, enquanto 

ambos os tratamentos sistêmicos e locais do ácido zoledrônico aumentaram 

significativamente o osso mineralizado e o contato osso-implante em animais 

ovariectomizadas. Os autores concluíram que ambos os tratamentos sistêmicos e locais 

com ácido zoledrônico podem inverter efeito negativo da osteoporose e melhorar a 

osseointegração e fixação de implantes dentários em enxertos ósseos autólogos sob 

condição osteoporótica (Qi et al., 2012).  

Sonis e colaboradores desenvolveram um modelo de indução de ONB em ratos, 

tratados com ácido zoledrônico e dexametasona por 3 semanas para mimetizar o 

tratamento recebido por pacientes com mieloma múltiplo. Os autores verificaram que os 

animais tratados com ácido zoledrônico e dexametasona demonstraram sinais clínicos 

e histopatológicos compatíveis com ONB após a realização de exodontias. Estes 

animais apresentaram diferenças qualitativas com relação à integridade da mucosa, 

quantidade de sequestros ósseos, extensão do infiltrado inflamatório, vascularidade e 

celularidade. Os autores concluíram que este modelo é útil no estudo da patogênese, 

prevenção e tratamento da ONB e que seus resultados podem ser extrapolados para o 

ser humano (Sonis et al., 2009).  

Em 2011, Wen demonstrou em um modelo animal a localização e 

biodisponibilidade dos bisfosfonatos endovenosos (Pamidronato)  após a sua 

administração. Os autores demonstraram que a distribuição dos bisfosfonatos no 

esqueleto de ratos é heterogênea, acumulando se principalmente nos osso gnáticos, 

extremidades proximais e distais dos ossos longos e no corpo dos ossos chatos.  Ficou 

comprovado que a mandíbula é o osso com maior incorporação do medicamento, 

provavelmente devido à sua estrutura diferenciada e grande quantidade de 

hidroxiapatita favorecendo a adesão dos bisfosfonatos, mas que os ossos longos 

(fêmur e tíbia) também apresentam grande quantidade de incorporação dos 

medicamentos favorecendo estudos específicos sobre o metabolismo ósseo, 

osseointegração de implantes de titânio e  a interação medicamentosa nos tecidos 

moles e mineralizados (Wen et al., 2011). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar histológica e histomorfometricamente a 

osseointegração e região peri implantar de implantes de titânio instalados em tíbias de 

ratos Wistar tratados com ácido zoledrônico e dexametasona em diferentes tempos pós 

operatórios.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo (Protocolo número 20/2009, ANEXO A).  

Foram utilizados 27 ratos machos da raça Rattus norvegicus albinus, linhagem 

Wistar, esqueleticamente maduros com idade média de 12 semanas, pesando 

aproximadamente 350g, separados e alojados em grupos de 3 a 6 animais por jaula. Os 

animais foram aclimatados antes do início da pesquisa durante 1 semana, sob ciclo de 

12 horas luz/escuro e alimentados com ração e água ad libitum. Os 27 animais foram 

divididos aleatoriamente em 3 grupos iguais sendo que: Os 9 animais do grupo 

experimental 1 receberam 3 doses semanais de ácido zoledrônico (7.5 µg/kg), 

aplicadas de forma subcutânea, diluídos em solução salina estéril por 3 semanas. Os 9 

animais do grupo experimental 2 receberam 3 doses semanais de ácido zoledrônico 

(7.5 µg/kg) subcutâneo pelo período de 3 semanas e 21 doses diárias de 

dexametasona (1mg/kg), aplicadas de forma subcutânea (Sonis et al., 2009). Os 9 

animais do grupo 3 ou controle não receberam nenhum tipo de medicação.  

Segundo a metodologia descrita por Sonis e colaboradores (2009), os 

procedimentos cirúrgicos foram realizados 2 semanas após a última administração das 

medicações nos animais dos grupos experimentais. Os animais dos grupos 

experimentais e grupo controle receberam 2 implantes de titânio na superfície proximal 

de cada tíbia. Três animais de cada grupo, selecionados aleatoriamente, foram 

sacrificados nos períodos pós operatórios de 7, 14 e 28 dias. 
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4.1 Procedimento cirúrgico 

 

 

Os procedimentos cirúrgicos foram executados em condições estéreis sob 

anestesia geral (Ketamina intramuscular, 44mg por Kg e Xilazina, 5mg por Kg) (figura 

4.1). Implantes de titânio comercialmente puro, estéreis, com superfície lisa e cilíndricos 

foram desenhados com as dimensões apropriadas (4.1mm de comprimento e 1.35mm 

de diâmetro; Serson Implant®) para sua colocação na tíbia de ratos da linhagem Wistar 

(figura 4.2). Foram realizadas incisões anterolaterais de 3 cm de comprimento na tíbia 

abaixo da articulação do joelho. A incisão através dos tecidos musculares expôs a 

superfície externa da tíbia. Duas perfurações foram realizadas com instrumento 

rotatório a 500 rotações por minuto com irrigação salina estéril usando uma broca 

cilíndrica de 0.9mm de diâmetro. Dois implantes foram colocados em posição utilizando 

a chave catraca fornecida pelo fabricante (Chave hexagonal 1.2; Serson Implant®). A 

ferida cirúrgica foi fechada com suturas reabsorvíveis. Após os períodos de proservação 

de cada grupo, a eutanásia dos animais foi realizada com uso de câmara de CO2. 

 
 

 
 
Figura 4.1 – Foto demonstrando 1 implante em posição e uma perfuração na tíbia de 

rato Wistar  
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Figura 4.2 - Protótipo do implante que foi confeccionado para esta pesquisa.  
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4.2 Preparo histológico 

 

 

Após o sacrifício dos animais, as tíbias foram removidas, dissecadas e 

seccionadas transversalmente com cada peça contendo 1 implante. As peças contendo 

os implantes para análise histológica foram fixadas em formaldeído a 4%, glutaraldeído 

a 0,1% em tampão cacodilato de sódio 0,1M pH 7,4  (Massa et al., 2005). Os 

espécimes não descalcificados foram preparados usando o protocolo proposto por 

Maniatopoulos com pequenas modificações (Maniatopoulos et al., 1986). As peças 

foram desidratadas em graduações alcoólicas fracionadas crescentes (30°, 40°, 50°, 

60°, 70°, 80°, 90° e álcool absoluto) ficando 24 horas em cada solução. A seguir, as 

peças foram tratadas com xilol durante 48 horas, e em seguida, infiltradas e embebidas 

em resina própria para cortes não descalcificados . Os compostos utilizados nesta fase 

foram: monômero de metilmetacrilato (MMA), dibutilmetacrilato e peróxido de benzoila 

(catalisador). A acrilização dos cortes foi realizada em 3 fases, sendo que na primeira 

fase, de infiltração, as peças permaneceram submersas em soluções contendo 85% de 

metilmetacrilato e 15% de dibutilmetacrilato à temperatura de 4°C durante 48 horas. Na 

segunda fase, as peças foram submersas em soluções utilizando uma proporção de 

85% de metilmetacrilato, 15% de dibutilmetacrilato e 1g/100ml de peróxido de benzoila 

à temperatura de 4°C durante 48 horas. A fase 3 foi realizada mantendo as peças 

submersas em soluções utilizando uma proporção de 85% de metilmetacrilato, 15% de 

dibutilmetacrilato e 3g/100ml de peróxido de benzoila durante 7 dias em temperatura 

ambiente. Após o término da fase de acrilização, as peças foram adaptadas em um 

micrótomo específico para blocos não descalcificados contendo implantes (VC-50®, 

Leco, USA) e foram então cortadas transversalmente com uma serra diamantada 

rotatória com duas secções contendo cada uma metade do implante. Um novo corte foi 

executado e uma fatia contendo a amostra com aproximadamente 500µm foi obtida. Os 

cortes foram lixados e polidos com aparelho específico (Spectrum System 1000®, Leco, 

USA) até uma espessura final de aproximadamente 15µm. A medição da espessura foi 

feita com especímetro eletrônico (Micromaster® IP54, TESA, England). Os cortes foram 
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colados em lâminas de policarbonato transparente e corados com corante à base de 

azul de toluidina (Nevins et al., 1998).  

 

 

4.3 Análise histológica 

 

 

A avaliação histológica foi realizada pelo autor e por sua orientadora, 

especialista em patologia bucal. Todos os 108 espécimes foram observados em 

microscópio de luz, em toda sua totalidade, nos aumentos de 25x, 40x e 100x. Foi 

realizada uma análise qualitativa que buscou observar a presença de fragmentos 

ósseos no espaço medular, a vitalidade do tecido ósseo, a presença de osso 

neoformado, a persistência do osso cortical e o tipo de osso que estava em contato 

com o implante, se maduro ou neoformado. 

 

 

4.4 Análise histomorfométrica 

 

 

A análise histomorfométrica foi realizada com o auxílio de um sistema 

computadorizado de análise de imagens (AxioVision® 4.8.1, Carl Zeiss MicroImaging 

GmbH, Germany). As imagens foram obtidas com microscópio óptico e uma vídeo-

câmera de alta resolução (AxioCam®, Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Germany) sendo 

visualizadas em um monitor de vídeo. As imagens obtidas foram digitalizadas e salvas 

para posterior mensuração.  

Primeiramente foi medida a superfície total do implante, através de no mínimo 4 

imagens realizadas com aumento de 100x (Figura 4.3). Estas medidas foram utilizadas 

para calcular a quantidade de osso em contato com a superfície total do implante 

caracterizando a porcentagem de contato entre osso e implante, assim como para as 

áreas corticais e medulares. A análise foi feita analisando a superfície total dos 

implantes e a região medular excluindo a região cortical. 
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Em seguida avaliamos a densidade mineral peri implantar. Seis áreas foram 

padronizadas em cada espécime com aumento de 100x. Quatro áreas foram 

demarcadas entre as primeiras e terceiras espiras de cada implante em ambos os lados 

do implante à uma distância de 200μm dos pontos mais externos das espiras. Outras 

duas áreas foram demarcadas à uma distância de 200 μm das áreas mais superiores 

de cada implante (Figura 4.4). Estas áreas foram utilizadas para verificar a quantidade 

de osso presente, sendo calculada através da quantidade de osso presente dividida 

pela área total demarcada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – (A) Esquema demonstrando as medidas realizadas para obtenção dos valores de 

contato entre osso e implante na região medular e superfície total dos implantes. Em amarelo, esquema 

demonstrando a medição da região cortical e em vermelho, esquema demonstrando a medição da região 

medular; (B) Medidas realizadas com o programa AxioVision para mensurar a superfície de contato entre 

osso e implante. 100x magnificação. Lâminas coradas por azul de toluidina  
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Figura 4.4 - Esquema demonstrando as seis áreas padronizadas utilizadas para avaliar a quantidade 

de osso presente nos cortes histológicos 

 

 

Todas estas medidas foram obtidas e realizadas com o auxílio do programa 

AxioVision®. Um total de 1296 imagens digitalizadas foram obtidas para realizar a 

análise histomorfométrica. Resumindo, a análise histomorfométrica incluiu as seguintes 

medidas: 

  Porcentagem de contato entre osso e implante em toda a superfície dos 

implantes. A porcentagem foi obtida pela razão do valor de osso formado 

em toda a superfície do implante pelo valor da superfície total do 

implante. 
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 Porcentagem de contato entre osso e implante na região medular, 

excluindo a área cortical óssea. A porcentagem foi obtida pela razão do 

valor de osso formado na superfície medular do implante pelo valor da 

superfície  do implante localizada na região medular. 

 

 Quantidade de osso presente em 6 áreas previamente demarcadas, 

sendo 4 delas próximas da superfície do implante e 2 à distância. A 

porcentagem foi obtida pela razão do valor de osso presente nas 6 áreas 

demarcadas pelo valor da área total das 6 áreas demarcadas. 

 

 

 

4.5 Análise estatística         

 

 

Cento e oito implantes foram instalados na tíbia de 27 animais sendo eles 

divididos em 2 grupos experimentais e 1 grupo controle.  O programa estatístico 

BioEstat 5.0 foi utilizado para realizar a análise estatística. Análise de variância 

(ANOVA) foi utilizada para comparar a deposição óssea na superfície implantar total, na 

superfície implantar localizada na região medular e a quantidade de osso presente em 

áreas previamente determinadas entre os grupos experimentais e controle após 7, 14 e 

28 dias após a instalação dos implantes para cada parâmetro histomorfométrico. 

Comparações múltiplas de Bonferroni/Dunn foram executadas para testar as diferenças 

entre os grupos. A análise foi realizada utilizando os implantes e os animais como 

unidade de medida. Foi definido como valor de significância, valores menores que 0.05. 
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5 RESULTADOS 

 

 

O total de 108 implantes foram instalados nas tíbias dos 27 ratos divididos em 3 

grupos, sendo o grupo 1 tratado com 3 doses semanais de ácido zoledrônico, o grupo 2 

tratado com 3 doses semanais de ácido zoledrônico e 21 doses diárias de 

dexametasona e o grupo 3, controle, sem medicação. Cada grupo continha 12 cortes 

para cada período de proservação. Todos os animais suportaram a indução da 

medicação normalmente sem apresentarem alterações em seu comportamento ou 

aparência.  Todos os animais passaram pelos procedimentos cirúrgicos sem apresentar 

intercorrências, sendo que 2 animais exibiram sinais de sub sedação com a dose usual  

de anestésico geral e relaxante muscular/analgésico (Ketamina intramuscular, 44mg por 

Kg e Xilazina, 5mg por Kg), sendo necessário aumentar as doses durante o 

procedimento cirúrgico para terminar as cirurgias. O peso médio dos animais no 

momento da cirurgia foi de 348g (291-427g). A colocação dos implantes em todos os 

animais ocorreu de maneira simples, com todos os implantes sendo travados em osso 

cortical e estando imóveis ao final da cirurgia. A sutura realizada foi realizada com fios 

reabsorvíveis (Catgut® 4.0, Sutures India, India) e foi feita em planos musculares e 

epidérmicos, promovendo completo fechamento da ferida cirúrgica e cicatrização em 

todos os animais da pesquisa dentro de 7 dias após a cirurgia. No momento do 

sacrifício foi possível observar a completa cicatrização da pele e nenhum sinal de 

processo infeccioso ou inflamatório, com total ausência de edema ou supuração. Todos 

os animais foram sacrificados com a utilização de câmara de CO2 de maneira aceitável 

induzindo o mínimo de sofrimento possível aos animais. 

Foi realizada a análise histológica das características morfológicas nos cortes 

dos 3 grupos estudados (Tabela 5.1).  
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Tabela 5.1 – Resumo dos achados histológicos nos 3 grupos e nos 3 períodos de proservação 

 Osso neoformado 
cortical 

Osso neoformado 
periosteal 

Fragmentos ósseos 
na medular 

Osso neoformado na 
área medular 

 7 
dias 

14 
dias 

28 dias 7 
dias 

14 dias 28 dias 7 dias 14 
dias 

28 
dias 

7 
dias  

14 dias 28 dias 

Grupo 1 0/12 0/12 3/12; 
25% 

0/12 12/12; 
100% 

12/12;
100% 

12/12;
100% 

0/12 0/12 0/12 12/12;
100% 

12/12; 
100% 

Grupo 2 0/12 0/12 2/12; 
16,6% 

0/12 12/12; 
100% 

12/12;
100% 

12/12;
100% 

0/12 0/12 0/12 12/12;
100% 

12/12; 
100% 

Grupo 3 0/12 9/12; 
75% 

11/12; 
91,6% 

0/12 12/12; 
100% 

12/12;
100% 

12/12;
100% 

0/12 0/12 0/12 12/12;
100% 

12/12; 
100% 

 

 

 

Nos cortes avaliados 7 dias após a instalação dos implantes, foi possível 

visualizar a presença de fragmentos ósseos na região medular dos cortes dos 3 grupos 

provavelmente oriundos da perfuração para instalação dos implantes (Figura 5.1).  

 

 

 

Figura 5.1 - Presença de fragmentos ósseos na região medular verificado 7 dias após a instalação dos 

implantes observados em todos os grupos. 40x magnificação 
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Neste tempo não havia osso neoformado nem osso reacional na área cortical e 

na superfície externa das tíbias em nenhum dos 3 grupos. Nos cortes avaliados aos 14 

e 28 dias após a instalação dos implantes, observamos a presença de osso 

neoformado em substituição ao osso cortical em todos os espécimes na região cortical 

dos implantes do grupo controle, o que foi observado em poucos espécimes dos grupos 

1 e 2 sugerindo uma deficiência na remodelação óssea após a instalação dos implantes 

(Figura 5.2). Após 14 e 28 dias, todos os espécimes dos 3 grupos estudados exibiam 

osso neoformado na região periostal.  

 

 

 

Figura 5.2 – (A) Corte realizado 28 dias após a instalação dos implantes no grupo 1 demonstrando a 

ausência de osso neoformado na região cortical; (B) corte realizado 28 dias após a 

instalação dos implantes no grupo 2 demonstrando ausência de osso neoformado na região 

cortical; (C) corte realizado 28 dias após a instalação dos implantes no grupo controle 

demonstrando a presença de osso neoformado na região cortical 

 

 

A neoformação óssea na região medular foi semelhante nos 3 grupos sem 

diferenças morfológicas significativas.  

Foi realizada a análise histomorfométrica da área total da superfície dos implantes 

e da área medular óssea verificando a superfície de contato entre osso e implante e a 

presença de osso em áreas padronizadas nestas regiões. As tabelas contendo todas as 

medidas estão localizadas nos anexos de B a J.  
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5.1 Análise descritiva e estatística do contato osso/implante na superfície total 

dos implantes dos grupos 1, 2 e 3  

 

 

Avaliando a superfície total dos implantes, notamos que os cortes do grupo 1 

formado por animais que foram medicados com ácido zoledrônico e sacrificados 7 dias 

após a colocação dos implantes apresentaram uma superfície total analisada de 

74.032,44µm e um valor total de contato osso/implante de 32159,60µm (43,43%; 

1.848,25µm – 3.975,52µm). Os cortes do grupo 2 formado por animais que foram 

medicados com ácido zoledrônico e dexametasona e sacrificados 7 dias após a 

colocação dos implantes apresentaram uma superfície total analisada de 72.396,84µm 

e um  valor total de contato osso/implante na região analisada de 28.573,77 (39,46%; 

1.881,40µm – 2.981,82µm). Os cortes do grupo 3 formado por animais do grupo 

controle e sacrificados 7 dias após a colocação dos implantes apresentaram uma 

superfície total analisada de 68.829,29µm e valor total de contato osso/implante na 

região analisada de 29.158,96µm (42,36%; 1.714,23µm – 2.801,11µm). 

Os cortes do grupo 1 sacrificados 14 dias após a colocação dos implantes 

apresentaram uma superfície total analisada de 74.176,45µm e um valor total de 

contato osso/implante na região analisada de 34.121,63µm (46,00%; 2.298,08µm - 

3.412,11µm). Os cortes do grupo 2 sacrificados 14 dias após a colocação dos implantes 

apresentaram uma superfície total analisada de 74.499,45µm e um valor total de 

contato osso/implante na região analisada de 29.551,47 (39,66%; 2.291,65µm – 

3089,24µm). Os cortes do grupo 3 sacrificados 14 dias após a colocação dos implantes 

apresentaram uma superfície total analisada de 68.539,16µm  um valor total de contato 

osso/implante na região analisada de 30.143,95µm (43,98%; 2.271,81µm -3.101,67µm). 

Os cortes do grupo 1 sacrificados 28 dias após a instalação dos implantes 

apresentaram uma superfície total analisada de 79.726,47µm e um valor total de 

contato osso/implante na região analisada de 38.531,01µm (48,32%; 2.609,09µm – 

3.769,51µm). Os cortes do grupo 2 sacrificados 28 dias após a instalação dos implantes 

apresentou uma superfície total analisada de 69.551,73µm e um valor total de contato 

osso/implante na região analisada de 33.316,86µm (47,90%; 2,390,18µm – 3154,54 
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µm). Os cortes do grupo 3 sacrificados 28 dias após a instalação dos implantes 

apresentaram uma superfície total analisada de 67.923,91µm e um valor total de 

contato osso/implante na região analisada de 32.047,07µm (47,18%; 2.098,76µm – 

3.310,90µm). 

 

A análise estatística demonstrou que a porcentagem de contato entre osso e 

implante avaliando a superfície total dos implantes nos cortes dos 3 grupos nos 3 

momentos designados foi semelhante sem diferenças estatisticamente significativas (7 

dias, p=0.61; 14 dias, p=0.57; 28 dias, p=0.32) (tabela 5.2, tabela 5.3 e tabela 5.4). 

 
 
 
Tabela 5.2 - Análise estatística da porcentagem de contato osso/implante na superfície total dos 

implantes instalados nos grupos analisados 7 dias após a instalação dos implantes. Teste de 
análise de variância (ANOVA) *p<0.05 

 

Grupo N Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana Mínimo Máximo *p 

1 12 43.74 6.34 45.18 33.46 51.55 

0.61 2 12 40.01 4.92 40.93 27.37 46.61 

3 12 42.24 3.12 41.99 34.19 46.32 

 

 

Tabela 5.3 - Análise estatística da porcentagem de contato osso/implante na superfície total dos 
implantes instalados nos grupos analisados 14 dias após a instalação dos implantes. Teste de 
análise de variância (ANOVA) *p<0.05 

 

Grupo N Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana Mínimo Máximo *p 

1 12 45.88 4.10 45.15 38.29 55.79 

0.57 2 12 43.31 4.85 45.34 33.18 49.28 

3 12 44.06 2.83 44.21 39.79 48.35 
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Tabela 5.4 - Análise estatística da porcentagem de contato osso/implante na superfície total dos 
implantes instalados nos grupos analisados 28 dias após a instalação dos implantes. Teste 
de análise de variância (ANOVA) *p<0.05 

 

Grupo N Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana Mínimo Máximo *p 

1 12 48.36 3.64 48.59 41.33 53.69 

0.32 2 12 47.94 2.91 47.16 42.50 52.77 

3 12 47.16 4.70 47.49 38.68 57.22 

 

 

5.2 Análise descritiva e estatística da porcentagem de osso presente nas áreas 

padronizadas analisadas nos implantes dos grupos 1, 2 e 3  

 

 

A área total nos cortes do grupo 1 sacrificados 7 dias após a instalação dos 

implantes foi de 8.740.123,85µm2 e a quantidade de osso presente nas áreas 

predeterminadas foi de 5.577.105,70µm2 (63,81%; 298.002,87µm2 – 561.989,77µm2). A 

área total nos cortes do grupo 2 sacrificados 7 dias após a instalação dos implantes foi 

de 8.226.501,96µm2 e a quantidade de osso presente na área predeterminada foi de 

5.165.792,61µm2 (62,79%; 313.455,98µm2 – 533.987,56µm2). A área total nos cortes do 

grupo 3 sacrificados 7 dias após a instalação dos implantes foi de 8.271.942,22µm2 e o 

total de osso presente na área determinada foi de 5.230.076,42µm2 (63,22%; 

380.918,48µm2 – 541.009,01µm2). 

A área total nos cortes do grupo 1 sacrificados 14 dias após a instalação dos 

implantes foi de 8.128.435,75µm2 sendo a quantidade de osso presente nesta região de 

5.098.239,27µm2 (62,72%; 298.090,67µm2 – 539.002,83µm2). A área total nos cortes do 

grupo 2 sacrificados 14 dias após da instalação dos implantes foi de 7.725.565,62µm2 

sendo o total de osso presente nesta região de 4.823.734,35µm2 (62,43%; 

369.010,25µm2 – 484.759,04µm2). A área total nos cortes do grupo 3 sacrificados 14 

dias após a instalação dos implantes foi de 7.832.191,94µm2 sendo o total de osso 

presente nesta região de 4.949.788,50µm2 (63,19%; 358.765,18µm2 – 483.233,41µm2). 
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A área total nos cortes do grupo 1 sacrificados 28 dias após a instalação dos 

implantes foi de  8.661.792,13µm2 sendo o total de osso presente nesta região de 

5.772.704,79µm2 (66,64%; 365.101,76 µm2 - 559.001,78 µm2). A área total nos cortes 

do grupo 2 sacrificados 28 dias após a instalação dos implantes foi de 7.898.217,12µm2 

sendo o total de osso presente nesta região de 5.145.586,28 µm2 (65,14%; 

342.576,97µm2 – 521.001,49µm2). A área total dos cortes do grupo 3 sacrificados 28 

dias após a instalação dos implantes foi de 7.952.884,33µm2 sendo o total de osso 

presente nesta região de 5.316.458,50µm2 (66,84%; 379.089,56µm2 -  548.117,66 µm2). 

 

A análise estatística demonstrou que a presença de osso nas áreas 

padronizadas nos cortes dos 3 grupos nos 3 momentos designados era semelhante 

sem diferenças estatisticamente significativas. (7 dias, p=0.38; 14 dias, p=0.53; 28 dias, 

p=0.15) (tabela 5.5, tabela 5.6 e tabela 5.7). 

 

 

Tabela 5.5 - Análise estatística da porcentagem de osso presente nas áreas padronizadas 7 dias após a 
instalação dos implantes. Teste de análise de variância (ANOVA) *p<0.05 

 

Grupo N Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana Mínimo Máximo *p 

1 12 63.58 5.62 63.60 52.63 73.86 

0.38 2 12 62.82 6.47 64.30 45.31 70.60 

3 12 63.14 3.10 62.50 57.96 68.49 

 

 

Tabela 5.6 - Análise estatística da porcentagem de osso presente nas áreas padronizadas 14 dias após a 
instalação dos implantes. Teste de análise de variância (ANOVA) *p<0.05 

 

Grupo N Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana Mínimo 
Máxim
o 

*p 

1 12 63.11 7.83 65.02 47.10 74.94 

0.53 2 12 62.56 4.52 61.03 56.67 71.89 

3 12 63.28 3.66 63.95 54.96 67.08 
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Tabela 5.7 - Análise estatística da porcentagem de osso presente nas áreas padronizadas 28 dias após a 
instalação dos implantes. Teste de análise de variância (ANOVA) *p<0.05 

 

Grupo N Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana Mínimo Máximo *p 

1 12 66.82 4.67 66.06 60.33 74.58 

0.15 2 12 65.82 3.40 65.31 58.18 70.38 

3 12 66.74 3.47 66.99 59.29 72.89 

 
 

 

 

5.3 Análise descritiva e estatística da quantidade de contato entre osso e implante 

na região medular dos grupos 1, 2 e 3 

 

 

Foi realizada a análise da superfície dos implantes localizada na área medular 

verificando a presença de contato entre a superfície do implante e do osso neoformado. 

Avaliando a área medular, verificamos que os cortes do grupo 1 sacrificados 7 dias 

após a colocação dos implantes apresentaram uma superfície implantar analisada de 

47.127,50µm e um valor total de contato osso/implante de 10.808,71µm (22,93%; 

671,23µm – 1.181,09µm). Os cortes do grupo 2 sacrificados 7 dias após a colocação 

dos implantes apresentaram uma superfície medular analisada de 48.373,10µm e um  

valor total de contato osso/implante na região analisada de 10.660,59µm (22,03%; 

510,33µm – 1.439,69µm). Os cortes do grupo 3 sacrificados 7 dias após a colocação 

dos implantes apresentaram uma superfície medular analisada de 39.430,42µm e valor 

total de contato osso/implante na região analisada de 9.578,92µm (24,29%; 565,92µm – 

1.033,87µm). 

Os cortes do grupo 1 sacrificados 14 dias após a colocação dos implantes 

apresentaram uma superfície medular analisada de 44.867,85µm e um valor total de 

contato osso/implante na região analisada de 11.542,23µm (25,72%; 790,03µm – 

1.109,90µm). Os cortes do grupo 2 sacrificados 14 dias após a colocação dos implantes 

apresentaram uma superfície medular analisada de 48.741,10µm e um valor total de 

contato osso/implante na região analisada de 10.990,23µm (22,54%; 690,76µm – 
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1.172,29µm). Os cortes do grupo 3 sacrificados 14 dias após a colocação dos implantes 

apresentaram uma superfície medular analisada de 44.920,02µm e um valor total de 

contato osso/implante na região analisada de 11.025,20µm (24,54%; 633,18µm -

1.190,17 µm). 

Os cortes do grupo 1 sacrificados 28 dias após a instalação dos implantes 

apresentaram uma superfície implantar analisada de 50.961,04µm e um valor total de 

contato osso/implante na região analisada de 13.543,25µm (26,57%; 859,76µm – 

1.301,05µm). Os cortes do grupo 2 grupo sacrificados 28 dias após a instalação dos 

implantes apresentou uma superfície medular analisada de 43.060,95µm e um valor 

total de contato osso/implante na região analisada de 10.898,79µm (25,31%; 671,93µm 

–  1.109,85µm). Os cortes do grupo 3 sacrificados 28 dias após a instalação dos 

implantes apresentaram uma superfície medular analisada de 42.976,49µm e um valor 

total de contato osso/implante na região analisada de 11.369,05µm (26,45%; 478,69µm 

– 1.287,37µm).  

A análise estatística demonstrou que a porcentagem de contato entre osso e 

implante quando a apenas a área medular foi avaliada não demonstrou  diferenças 

estatisticamente significativas. (7 dias, p=0.18; 14 dias, p=0.94; 28 dias, p=0.40) (tabela 

5.8, tabela 5.9 e tabela 5.10). 

 

 

Tabela 5.8 - Análise estatística da porcentagem de contato osso/implante na região medular dos grupos 
analisados 7 dias após a instalação dos implantes. Teste de análise de variância (ANOVA) 
*p<0.05. 

 

Grupo  N Média  
Desvio 
Padrão 

Mediana Mínimo Máximo *p 

1 12 22.87 1.94 22.45 20.08 25.51 

0.18 2 12 21.94 2.12 22.13 16.85 25.47 

3 12 22.44 2.23 22.16 19.38 26.01 
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Tabela 5.9 - Análise estatística da porcentagem de contato osso/implante na região medular dos grupos 
analisados 14 dias após a instalação dos implantes. Teste de análise de variância (ANOVA) 
*p<0.05 

 

Grupo N Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana Mínimo Máximo *p 

1 12 25.81 2.03 26.13 21.03 28.08 
0.94 2 12 24.27 1.96 24.63 20.68 27.05 

3 12 24.61 2.90 25.23 18.21 28.50 

 

 

Tabela 5.10 - Análise estatística da porcentagem de contato osso/implante na região medular dos grupos 
analisados 28 dias após a instalação dos implantes. Teste de análise de variância (ANOVA) 
*p<0.05 

 

Grupo N Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana Mínimo Máximo *p 

1 12 26.57 1.76 26.95 23.22 29.23 
0.40 2 12 25.32 2.80 25.32 20.65 28.05 

3 12 26.25 2.49 26.52 21.18 30.17 

 

 

Utilizando os animais como unidade de medida, os mesmos padrões identificados 

quando os implantes foram usados como unidade de medida estavam presentes. Não 

houve diferença estatisticamente significante quando a porcentagem de contato entre 

osso e implante na superfície total dos implantes foi avaliada (7 dias, p=0.52; 14 dias, 

p=0.51 e 28 dias, p=0.81), quando a porcentagem de contato entre osso e implante na 

região medular foi avaliada (7 dias, p=0.27; 14 dias, 0.42 e 28 dias, p=0.53) e quando o 

volume de osso presente nas áreas padronizadas foi avaliado (7 dias, p=0.78, 14 dias, 

p=0.95 e 28 dias, p=0.67). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A terapia com bisfosfonatos nitrogenados é cada vez mais empregada no 

tratamento de doenças metabólicas do osso, como por exemplo, a osteopenia e a 

osteoporose e no tratamento de pacientes oncológicos que têm metástases ósseas, 

risco de fraturas patológicas, dor esquelética e hipercalcemia, entre outras alterações. 

Devido ao grande número de pacientes que fazem ou farão uso de medicações 

inibidoras de reabsorção óssea, os profissionais das classes médica e odontológica 

devem estar cientes das possíveis interações e complicações oriundas destes 

tratamentos além de prevenir e lidar de forma coerente com possíveis efeitos adversos 

e danos causados pelo tratamento.  

Na odontologia, existem inúmeras publicações demonstrando o uso local dos 

bisfosfonatos como adjuvante no controle da reabsorção óssea em pacientes com 

doença periodontal e na superfície de implantes para impedir o fenômeno da 

saucerização e posterior perda óssea ao redor do implante (Abtahi et al., 2010; 

Andersson et al., 2010; Larsson; Procter, 2011; Lee et al., 2011; Moon et al., 2011; 

Abtahi et al., 2012).  

Em relação a influência do uso sistêmico dos BFs nas diversas intervenções 

odontológicas, muitas dúvidas e incertezas ainda existem no meio acadêmico. Dentre 

os trabalhos da literatura, compulsados ao nosso alcance, que tratam do tema BFs e 

implantes dentais, a nossa pesquisa parece ser a primeira a usar um modelo animal 

que mimetiza o tratamento recebido por pessoas com neoplasias malignas.  

Usamos o modelo proposto por Sonis (2009) neste trabalho uma vez que esse 

modelo foi eficiente na indução da ONB após exodontias, demonstrando a absorção 

eficiente da droga. A mimetização da terapia usada por pessoas com mieloma múltiplo, 

com a associação dos BFs e DX, nos permitiu também analisar a interferência dos 

corticosteróides no processo da cicatrização após a colocação do implante ósseo. 

Sabemos que os corticosteróides, quando utilizados por longos períodos, têm a 

capacidade de levar a uma diminuição da densidade mineral óssea causando 

osteopenia ou osteoporose, elevando o risco de fraturas e prejudicando a reparação 
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óssea de procedimentos cirúrgicos, além de terem uma ação imunossupressora que 

eleva o risco de infecções oportunistas (Canalis et al., 2002; Sonis et al., 2009).  

O mecanismo através do qual, os corticosteróides levam a uma diminuição da 

densidade mineral óssea, ainda não é completamente elucidado, mas existem inúmeros 

trabalhos que apontam para uma interação na via de sinalização do Wnt através da 

supressão da osteogênese induzida pelos osteoblastos (Hayashi et al., 2009; 

Hoeppner, 2009). Proteínas Wnt pertencem a uma família de proteínas secretadas que 

regulam muitos aspectos do crescimento celular, diferenciação, função e morte celular. 

De todas as vias ativadas por Wnt, é através da via canônica (Wnt/β-catenina) que 

ocorre o aumento da massa óssea por meio de inúmeros processos, como por 

exemplo, renovação de células tronco, replicação dos pré osteoblastos, indução da 

osteoblastogênese, e inibição da apoptose de osteoblastos e osteócitos (Krishnan et al., 

2006). Sabemos que a matriz óssea morfogenética (BMP) Runx2 e a via de sinalização 

do Wnt têm papel crucial na osteogênese e na estimulação da diferenciação 

osteoblástica e são influenciados negativamente pelos corticosteróides (Hayashi et al., 

2009). A ativação e sinalização das matrizes morfogenéticas ósseas (BMPs) é 

modulada por antagonistas extracelulares, incluindo follistatin e Dan, assim como Wnt 

tem os antagonistas sFRP-1 e axin-1 (Jones et al., 2002). Hayashi demonstrou em 

culturas celulares que a dexametasona leva a um aumento na produção dos 

antagonistas das BMPs (follistatin e Dan) e dos antagonistas de Wnt (sFRP-1 e axin-1), 

além da diminuição de Runx2 e β-catenina (Hayashi et al., 2009). Leclerc demonstrou 

que a dexametasona é capaz de estimular a expressão de mRNA da follistatin e Dan 

através de microensaios (microarrays) de cDNA (Leclerc et al., 2004). Os autores 

relatam que o aumento na expressão dos antagonistas de Wnt, follistatin e Dan, pela 

dexametasona e outros corticosteróides, apresenta um papel fisiológico na inibição da 

mineralização óssea promovida pelos osteoblastos (Takuma et al, 2003; Wang et al., 

2005; Hayashi et al., 2009). Níveis farmacológicos dos corticosteróides parecem não 

apresentar efeitos sobre os osteoclastos, mas induzem apoptose de osteoblastos e 

osteócitos.  

 

Nossos resultados demonstraram que a fixação e integração ao osso ocorreu 

normalmente nos 3 grupos nos 3 períodos analisados, 7, 14 e 28 dias, sendo 
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caracterizada pelo íntimo contato entre a superfície do implante e a estrutura óssea 

sem deposição de tecido fibroso entre eles. A análise estatística demonstrou não haver 

diferença entre os 3 grupos quando avaliamos a porcentagem de contato osso e 

implante na superfície total dos implantes, na região medular e na densidade óssea peri 

implantar. No grupo 2, tratado com ácido zoledrônico e dexametasona observamos 

valores menores em todas as avaliações histomorfométricas quando comparados ao 

grupo tratado somente com ácido zoledrônico e grupo controle. Carvas e colaboradores 

(2010) demonstraram que uma dose de ácido zoledrônico poderia inibir os efeitos 

deletérios dos corticóides sobre a osseointegração de implantes de titânio colocados na 

tíbia de coelhos da raça New Zealand simulando a osteoporose induzida por 

corticóides. Os autores administraram metilprednisolona durante 18 semanas (3 vezes 

por semana) nos animais do grupo de estudo e compararam com um grupo tratado 

igualmente com corticóides e 1 dose de ácido zoledrônico e o grupo controle. Na sexta 

semana de tratamento, os animais receberam 1 implante na tíbia esquerda. Os autores 

realizaram análise de densitometria óssea, análise histomorfométrica e análise da 

fosfatase alcalina sérica nos 3 grupos e concluíram que o grupo tratado com corticóides 

apresentou valores significativamente menores de densitometria óssea, padrões 

histomorfométricos e fosfatase alcalina óssea sérica. O grupo tratado com corticóides e 

ácido zoledrônico apresentou valores semelhantes aos do grupo controle não medicado 

(Carvas et al., 2010). 

A observação dos aspectos morfológicos, nos trouxe algumas informações 

histológicas importantes em relação à resposta tecidual à colocação do implante, nos 3 

grupos analisados. Os cortes analisados 7 dias após a instalação dos implantes foram 

semelhantes nos 3 grupos estudados. Não observamos a presença de osso 

neoformado na região cortical e sim a presença de resíduos ósseos na região medular, 

provavelmente oriundos da perfuração óssea para instalação dos implantes. Importante 

salientar que nenhum sinal de necrose foi encontrado em nenhum espécime, o que nos 

leva a crer que o ato da perfuração óssea não induz à necessidade de reabsorção 

óssea importante, nesse tempo pós operatório. 

Nos cortes analisados 14 dias após a instalação do implante, verificamos a 

ausência de resíduos ósseos na região medular em todos os animais de todos os 
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grupos. A forma pela qual esses debris foram reabsorvidos não pôde ser detectada pelo 

nosso desenho experimental, mas o uso dos bisfosfonatos não inibiu esse processo. 

Nesse tempo já observamos  sinais de deposição óssea na região medular, em torno 

do implante, em todos os grupos, mas a presença de osso neoformado na região de 

osso cortical foi observada apenas no grupo controle. Nos demais grupos a integração 

osso implante era observada, mas principalmente à custa do contato do osso cortical 

pré existente com o implante. Ainda nos espécimes de  14 dias após a instalação, 

começamos a observar a presença de osso reacional neoformado na superfície externa 

da tíbia nos 3 grupos. Observamos que os cortes analisados 28 dias após a instalação 

dos implantes apresentavam osso neoformado na região cortical no grupo controle e 

em poucos espécimes dos grupos 1 e 2.  O grupo 2 apresentou a menor quantidade de 

osso neoformado na análise feita 28 dias após a instalação dos implantes. Esses 

resultados nos mostram que a remodelação óssea foi bastante inibida nos animais que 

receberam AZ, associados ou não a DX. Mas que a inibição da remodelação óssea não 

levou à necrose óssea. Provavelmente isso ocorreu por que esses implantes estavam 

isolados do meio externo, livres de contaminação e também por não estarem 

recebendo carga funcional. 

A maioria dos artigos publicados sobre a utilização de BPs e avaliação da 

osseointegração de implantes de titânio em modelos animais revelaram uma melhora 

na osseointegração e mineralização óssea sendo importante notar que a maioria dos 

artigos avaliaram modelos animais deficientes em estrogênio e BFs. Esses animais 

simulam a osteopenia e a osteoporose, que afetam muitas pessoas no mundo, 

especialmente mulheres. Os trabalhos mostram que a osteopenia e a osteoporose 

afetam negativamente a formação de osso em torno do implante. As terapias sistêmicas 

que combatem essas patologias agem prevenindo a perda de massa óssea, 

favorecendo a osseointegração. Mas muitos autores ainda são reticentes em afirmar 

que não sabem qual será a resposta do tecido ósseo influenciado pelo BFs quando este 

sofrer ação biomecânica e necessitar se remodelar. Sabemos que a ONB ocorre em um 

número pequeno de pacientes. Alguns autores sugerem que causa da ONB é 

multifatorial apenas ocorrendo quando além da inibição da reabsorção óssea causada 

pelos BFs, outros fatores devem estar presentes para favorecer seu desenvolvimento 
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(Subramanian et al., 2011). O resultado combinado da atividade osteogênica atenuada 

por uma condição sistêmica pré existente do paciente (por exemplo, osteoporose ou 

mieloma múltiplo), toxicidade osteoclástica mediada pelos BFs e o comprometimento da 

interações osteoblastos-osteoclastos durante o remodelamento ósseo criam um círculo 

vicioso de remodelamento ósseo local ineficiente resultando em dano tecidual 

persistente  que leva ao comprometimento da perfusão vascular e levando à necrose do 

osso afetado. A anatomia, arquitetura e composição óssea dos ossos gnáticos também 

são citados como fatores predisponentes para o aparecimento da ONB uma vez que 

poucos casos de ONB são citados na literatura envolvendo outros ossos do corpo, 

como por exemplo, casos envolvendo o canal auditivo externo  (Froelich et al., 2011). 

As propriedades anti reabsortivas do BPs podem melhorar muito a qualidades 

óssea em torno do implante do indivíduo com osteoporose tratado com BFs, mas 

eventos adversos relacionados a implantes dentários foram publicados. Alguns autores 

descreveram a falha dos implantes previamente saudáveis e assintomáticos após o 

início da terapia com BPs, radioluscências em áreas ao redor dos implantes após a 

instalação, perdas precoces e tardias e desenvolvimento de ONB na área dos implantes 

(Bedogni et al., 2010; Lazarovici et al., 2010; Shirota et al., 2009, Starck, Epker, 1995; 

Wang et al., 2007;  Zahid et al., 2011). Esses autores acreditam que o insucesso nestes 

casos tenha ocorrido devido a ausência de reparação do tecido ósseo frente aos 

estímulos fisiológicos presentes nos osso gnáticos, como por exemplo, microtraumas, 

estresse mecânico e idade óssea avançada.  

Alguns trabalhos na literatura abordaram a questão temporal da reação do osso 

de pessoas que se expuseram aos BFs em torno do implante. Lazarovici e 

colaboradores relataram 27 pacientes que desenvolveram ONB associada com 

implantes dentários e observou que apenas 22,2% dos casos de complicação 

ocorreram logo após a cirurgia em até 6 meses após a instalação dos implantes e que 

77,8% dos casos se desenvolveram tardiamente. Destes pacientes, 11 faziam uso de 

BFs orais e 16 faziam uso de BFs endovenosos. Os autores acreditam que a baixa 

incidência de ONB relacionada aos procedimentos cirúrgicos de colocação de 

implantes, relatadas na literatura, se deve a diminuição da frequência da colocação de 
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implantes dentários em pacientes submetidos à terapia com BPs (Lazarovici et al., 

2010).  

Nossos resultados demonstraram que a osseointegração não foi afetada 

diretamente pelo ácido zoledrônico e pela dexametasona, mas a literatura menciona em 

sua grande maioria, que a falha dos implantes em pacientes que utilizam os 

bisfosfonatos ocorre de maneira tardia após longos períodos de uso da medicação. 

Concordamos com outros autores que inferem que isto provavelmente ocorra devido ao 

desequilíbrio causado pelos bisfosfonatos sobre a homeostase óssea inibindo a 

reabsorção óssea e impedindo a completa recuperação do tecido ósseo gnático frente 

aos constantes microtraumas e envolvimento com microrganismos patológicos em 

regiões reabilitadas com implantes osseointegrados.  

Futuras pesquisas, com modelos animais devem se propor a estudar a 

associação entre BPs e implantes osseointegrados em mandíbulas ou maxilas 

associadas a cargas oclusais e envolvimento com microrganismos. Esse  modelo 

poderia ajudar a esclarecer o comportamento do tecido ósseo adjacente aos implantes, 

quando estes passam a entrar em função, bem como pensar em estratégias que 

protejam os implantes de traumatismo excessivo e risco de infecção. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Observamos na análise histológica que o ácido zoledrônico associado ou não à 

dexametasona, inibiu a remodelação do osso cortical ao redor dos implantes. No 

entanto, a deposição de osso novo na região medular dos grupos tratados também foi 

semelhante nos 3 grupos.  

Nossos resultados nos permitiram concluir que os efeitos do ácido zoledrônico 

associados ou não à dexametasona, não prejudicaram osseointegração dos implantes 

instalados nos animais dos grupos experimentais. A análise histomorfométrica não 

demonstrou diferença estatisticamente significativa quando avaliamos a porcentagem 

de contato entre osso e implante na superfície total dos implantes, na região medular e 

na densidade mineral peri implantar entre os 3 grupos nos períodos avaliados.  
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ANEXO A – Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em pesquisa com animais 
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Anexo B - Tabela contendo todas as medidas realizadas no grupo 1 avaliando a superfície total dos 
implantes 

 

 
Superfície 
total (μm) 

Contato (O/I) Total 
(μm) 

Porcentagem (Contato/ 
Superfície) %  

z7-1 7882,39 3975,52 50,43 
 

z7-2 6699,22 3453,77 51,55 
 

z7-3 5779,41 2111,84 35,63 
 

z7-4 5926,81 2248,18 37,93 
 

z7-5 6065,41 2800,43 46,17 
 

z7-6 6614,47 2290,01 40,66 
 

z7-7 6908,57 2312,07 33,46 
 

z7-8 5020,73 1848,25 36,81 
 

z7-9 6142,53 2798,09 45,55 
 

z7-10 5502,12 2465,58 44,81 
 

z7-11 5879,49 3011,99 51,22 Desvio Padrão 

z7-12 5611,29 2843,43 50,67 6,342786531 

     z14-1 5791,3 2559,29 44,19 
 

z14-2 6001,76 2298,08 38,29 
 

z14-3 5410,01 2430,44 44,92 
 

z14-4 5397,94 2379,09 44,07 
 

z14-5 6329,67 3009,89 47,55 
 

z14-6 6198,03 2833,33 45,71 
 

z14-7 7029,98 3412,11 48,53 
 

z14-8 6191,29 2765,42 44,66 
 

z14-9 6879,32 2890,11 42,01 
 

z14-10 6398,98 3570 55,79 
 

z14-11 6750,08 3342,42 49,51 Desvio Padrão 

z14-12 5798,09 2631,45 45,38 4,108956596 

     z28-1 6575,41 3196,86 48,61 
 

z28-2 6501,12 3490,59 53,69 
 

z28-3 6557,48 2890,65 44,08 
 

z28-4 6639,7 3412,86 51,4 
 

z28-5 5259,01 2808,84 53,41 
 

z28-6 7593,3 3769,51 49,64 
 

z28-7 6894,18 3323,22 48,2 
 

z28-8 7802,74 3786,09 48,52 
 

z28-9 6609,96 2732,24 41,33 
 

z28-10 7140,08 3468,54 48,57 
 

z28-11 6129,4 3042,52 49,63 Desvio Padrão 

z28-12 6024,09 2609,09 43,31 3,649240693 
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Anexo C - Tabela contendo todas as medidas realizadas nos cortes do grupo 2 avaliando a superfície 
total dos implantes. 

 

 
Superfície total 

(μm) 
Contato (O/I) Total (μm) 

Porcentagem 
(Contato/ 

Superfície) % 
 

zd7-2 7301,93 2499,09 34,22 
 

zd7-3 7097,34 2981,82 42,01 
 

zd7-4 6164,19 2498,78 40,53 
 

zd7-5 6904,74 2749,93 39,82 
 

zd7-6 5007,65 2101,93 41,97 
 

zd7-7 5582,91 2308,05 41,34 
 

zd7-8 5576,98 2599,67 46,61 
 

zd7-9 6970,49 2672,46 38,33 
 

zd7-10 5209,55 2031,93 39,01 
 

zd7-11 5154,77 2265,42 43,94 Desvio Padrão 

zd7-12 4181,46 1881,4 44,99 4,923061096 

     zd14-1 6778,89 3089,24 45,57 
 

zd14-2 6351,81 2874,54 45,25 
 

zd14-3 7289,21 2418.97 33,18 
 

zd14-4 6857,91 2391,58 34,87 
 

zd14-5 6109,76 3011,11 49,28 
 

zd14-6 6547,88 2975,41 45,44 
 

zd14-7 6391,91 2611,44 40,85 
 

zd14-8 6947,65 2777,76 39,98 
 

zd14-9 5811,12 2598,08 44,7 
 

zd14-10 5100,55 2349,47 46,06 
 

zd14-11 5543,9 2581,19 46,55 Desvio Padrão 

zd14-12 4768,86 2291,65 48,05 4,851971249 

     zd28-1 5490,76 2897,66 52,77 
 

zd28-2 5891,87 2791,01 47,37 
 

zd28-3 6110,88 2812,78 46,02 
 

zd28-4 5956,65 2690,09 45,16 
 

zd28-5 6120,06 3000,37 49,02 
 

zd28-6 5129,71 2390,18 46,59 
 

zd28-7 5233,59 2659,7 50,81 
 

zd28-8 5781,49 2911,87 50,36 
 

zd28-9 6082,56 3154,54 51,86 
 

zd28-10 5769,71 2452,42 42,5 
 

zd28-11 6659,68 3055,55 45,88 Desvio Padrão 

zd28-12 5324,77 2500,69 46,96 2,919970985 
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Anexo D - Tabela contendo todas as medidas realizadas nos cortes do grupo 3 avaliando a superfície 
total dos implantes. 

 

 
Superfície total 

(μm) 
Contato (O/I) Total (μm) 

Porcentagem (Contato/ 
Superfície) %  

c7-2 5564,91 2312,98 41,56 
 

c7-3 5876,98 2400,77 40,85 
 

c7-4 5764,43 2387,65 41,42 
 

c7-5 6123,87 2587,2 42,24 
 

c7-6 5023,88 2011,11 40,03 
 

c7-7 6043 2799,51 46,32 
 

c7-8 5989,09 2650,5 44,25 
 

c7-9 6231,98 2602,22 41,75 
 

c7-10 5999,78 2598,09 43,3 
 

c7-11 6211,11 2801,11 45,09 Desvio Padrão 

c7-12 4987,39 2293,59 45,98 3,121337409 

     c14-1 5790,88 2567,87 44,34 
 

c14-2 5438,59 2311,9 42,5 
 

c14-3 4798,45 2271,81 47,34 
 

c14-4 5619,01 2477,44 44,09 
 

c14-5 6123,98 2795,45 45,64 
 

c14-6 5641,12 2624,24 46,51 
 

c14-7 6659,87 3101,67 46,57 
 

c14-8 6222,99 2435,1 39,13 
 

c14-9 4987,95 2411,98 48,35 
 

c14-10 5809,73 2312,21 39,79 
 

c14-11 5336,77 2287,89 42,87 Desvio Padrão 

c14-12 6109,82 2546,39 41,67 2,830486805 

     c28-1 6231,65 3190,99 51,2 
 

c28-2 6111,63 2898,78 47,43 
 

c28-3 4987,76 2311,1 46,33 
 

c28-4 4581,18 2229,62 48,66 
 

c28-5 5999,89 2876,54 47,94 
 

c28-6 6388,82 3310,9 51,82 
 

c28-7 5698,57 2709,74 47,55 
 

c28-8 6879,77 2661,23 38,68 
 

c28-9 4871,63 2098,76 43,08 
 

c28-10 5009,37 2132,25 42,56 
 

c28-11 5617,99 3214,87 57,22 Desvio Padrão 

c28-12 5545,65 2412,29 43,49 4,709906817 
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Anexo E - Tabela contendo todas as medidas realizadas nos cortes do grupo 1 avaliando apenas a 
região medular dos implantes. 

 

 
Superfície medular (μm) 

Contato (O/I) 
superfície medular 

(μm) 

Porcentagem (Contato/ 
superfície medular) % 

 z7-1 4599,42 998,33 21,7 

 z7-2 4628,23 1181,09 25,51 

 z7-3 3815,37 837,24 21,94 

 z7-4 3983,05 802,01 20,13 

 z7-5 3815,61 1003,85 26,3 

 z7-6 4561,21 1121,38 24,58 

 z7-7 4567,75 983,26 21,52 

 z7-8 3021,25 679,43 22,48 

 z7-9 3767,37 936,56 24,85 

 z7-10 3342,12 671,23 20,08 

 z7-11 3610,16 809,66 22,42 Desvio Padrão 

z7-12 3415,96 784,67 22,97 4,758363668 

 
  

  

 z14-1 3835,86 993,37 25,89 

 z14-2 3851,1 1038,72 26,97 

 z14-3 3439,41 991,17 28,81 

 z14-4 3312,68 874,2 26,38 

 z14-5 3251,33 790,03 24,29 

 z14-6 3877,59 815,74 21,03 

 z14-7 3056,22 849,44 27,79 

 z14-8 3857,53 1083,29 28,08 

 z14-9 4502,96 1096,36 24,34 

 z14-10 3486,42 928,56 26,63 

 z14-11 4474,84 1109,98 24,8 Desvio Padrão 

z14-12 3921,91 971,37 24,76 8,033421201 

 
  

  

 z28-1 4408,91 1202,93 27,28 

 z28-2 4500,7 1232,54 27,38 

 z28-3 4547,86 1056,29 23,22 

 z28-4 4617,42 1301,05 28,17 

 z28-5 3453,03 1009,36 29,23 

 z28-6 4077,09 1013,29 24,85 

 z28-7 3591,9 859,76 23,93 

 z28-8 4389,03 1144,42 26,07 

 z28-9 4592,26 1203,46 26,2 

 z28-10 4723,89 1286,31 27,22 

 z28-11 4187,14 1200,51 28,67 Desvio Padrão 

z28-12 3871,81 1033,33 26,68 1,760149141 
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Anexo F - Tabela contendo todas as medidas realizadas nos cortes do grupo 2 avaliando apenas a 
região medular dos implantes. 

 

 
Superfície medular 

(μm) 

Contato (O/I) 
superfície medular 

(μm) 

Porcentagem (Contato/ 
superfície medular) % 

 zd7-2 5112,69 1191,36 23,3 

 zd7-3 5941,42 1439,69 24,23 

 zd7-4 4142,25 927,26 22,38 

 zd7-5 4668,42 993,57 21,28 

 zd7-6 3008,19 710,11 23,6 

 zd7-7 3585,07 727,58 20,29 

 zd7-8 3865,14 823,62 21,3 

 zd7-9 4834,63 1067,39 22,07 

 zd7-10 3334,73 739,99 22,19 

 zd7-11 3315,23 844,71 25,47 Desvio Padrão 

zd7-12 2500,44 510,33 20,4 2,129750898 

 
  

  

 zd14-1 4496,01 1109,83 24,68 

 zd14-2 4431,77 1103,23 24,89 

 zd14-3 4980,42 1067,85 21,44 

 zd14-4 4011,87 969,6 24,16 

 zd14-5 3817,36 971,49 25,44 

 zd14-6 4536,74 1115,81 24,59 

 zd14-7 4379,89 1053,25 24,04 

 zd14-8 4467,85 1172,29 26,23 

 zd14-9 3930,02 812,87 20,68 

 zd14-10 3192,73 690,76 21,63 

 zd14-11 3421,02 903,92 26,42 Desvio Padrão 

zd14-12 3075,42 832,2 27,05 1,961034839 

 
  

  

 zd28-1 3564,02 1109,85 31,14 

 zd28-2 3766,23 1029,73 27,34 

 zd28-3 4060,6 1032,85 25,43 

 zd28-4 3944,85 956,13 24,23 

 zd28-5 3842,7 893,34 23,24 

 zd28-6 3188,81 883,75 27,71 

 zd28-7 3236,95 908,27 28,05 

 zd28-8 3252,43 820,09 25,21 

 zd28-9 3906,04 1005,38 25,73 

 zd28-10 3832,73 841,15 21,94 

 zd28-11 3252,7 671,93 20,65 Desvio Padrão 

zd28-12 3212,89 746,32 23,22 2,80576329 
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Anexo G - Tabela contendo todas as medidas realizadas nos cortes do grupo 3 avaliando apenas a 
região medular dos implantes. 

 

 
Superfície medular 

(μm) 

Contato (O/I) 
superfície medular 

(μm) 

Porcentagem (Contato/ 
superfície medular) % 

 c7-2 3576,33 822,67 23,01 

 c7-3 3096,35 795,29 25,68 

 c7-4 3423,37 725,77 21,20 

 c7-5 4005,79 803,88 20,06 

 c7-6 3242,2 718,56 22,16 

 c7-7 3771,84 796,98 21,12 

 c7-8 3817,85 901,44 23,61 

 c7-9 4161,94 1033,87 24,84 

 c7-10 3608,94 938,5 26,01 

 c7-11 3730,35 768,45 20,59 Desvio Padrão 

c7-12 2767,79 565,92 20,44 2,235402602 

 
  

  

 c14-1 3857,9 1001,15 25,95 

 c14-2 3753,67 947,93 25,25 

 c14-3 2635,31 633,18 24,02 

 c14-4 3561,71 898,54 25,22 

 c14-5 4175,82 1190,17 28,5 

 c14-6 4237,31 971,02 22,91 

 c14-7 4498,57 889,59 19,77 

 c14-8 3737,98 680,69 18,21 

 c14-9 3159,75 873,26 27,63 

 c14-10 3807,47 993,39 26,09 

 c14-11 3527,15 886,55 25,13 Desvio Padrão 

c14-12 3967,38 1059,73 26,71 2,905797247 

 
  

  

 c28-1 4295,05 1287,37 29,97 

 c28-2 4229,79 1109,58 26,23 

 c28-3 3318,96 869,62 26,2 

 c28-4 2259,66 478,69 21,18 

 c28-5 4066,47 1090,43 26,81 

 c28-6 4152,86 1253,12 30,17 

 c28-7 3610,33 978,56 27,1 

 c28-8 4432,19 1043,43 23,54 

 c28-9 2957,65 821,32 27,76 

 c28-10 2886,03 790,96 27,4 

 c28-11 3547,25 849,01 23,93 Desvio Padrão 

c28-12 3220,25 796,96 24,74 2,492619522 
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Anexo H - Tabela contendo todas as medidas realizadas nos cortes do grupo 1 avaliando a presença de 
osso nas áreas selecionadas. 

 

 

Área total 
selecionada 

(μm
2
) 

Área de osso na área 
selecionada (μm

2
) 

Porcentagem (Osso/área 
total) %  

z7-1 698772,12 459800,95 65,8 
 

z7-2 760040,18 515860,27 67,87 
 

z7-3 715438,99 501445,99 70,08 
 

z7-4 676919,26 391003,9 57,76 
 

z7-5 709123,87 456912,01 64,43 
 

z7-6 798333,78 473241,94 59,27 
 

z7-7 827311,98 499198,78 60,33 
 

z7-8 673900,91 408892,36 60,67 
 

z7-9 760824,56 561989,77 73,86 
 

z7-10 815412,48 511988,53 62,78 
 

z7-11 737921,84 498768,33 67,59 Desvio Padrão 

z7-12 566123,88 298002,87 52,63 5,627936949 

     z14-1 811786,09 498767,49 61,44 
 

z14-2 467681,09 301007,89 64,36 
 

z14-3 554645,97 415677,44 74,94 
 

z14-4 718921,56 426756,98 59,36 
 

z14-5 769493,19 539002,83 70,04 
 

z14-6 687678,78 481298,11 69,98 
 

z14-7 800911,45 377283,01 47,1 
 

z14-8 598769,41 298090,67 49,78 
 

z14-9 719090,66 472342,12 65,68 
 

z14-10 601999,56 399102,28 66,29 
 

z14-11 808454,23 487676,81 60,32 Desvio Padrão 

z14-12 589003,76 401233,64 68,12 7,83791227 

     z28-1 701233,33 443298,02 63,21 
 

z28-2 737888,94 479088,32 64,92 
 

z28-3 566428,37 365101,76 64,45 
 

z28-4 821555,89 495686,23 60,33 
 

z28-5 776760,91 521990,33 67,2 
 

z28-6 751900,71 548117,66 72,89 
 

z28-7 577676,99 404001,76 69,93 
 

z28-8 809111,37 505891,6 62,52 
 

z28-9 581239,9 399207,01 68,68 
 

z28-10 844889,1 512924,67 60,7 
 

z28-11 721894,5 538395,65 74,58 Desvio Padrão 

z28-12 771212,12 559001,78 72,48 4,678830798 
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Anexo I - Tabela contendo todas as medidas realizadas nos cortes do grupo 2 avaliando a presença de 
osso nas áreas selecionadas. 

 

 

Área total 
selecionada 

(μm
2
) 

Área de osso na área 
selecionada (μm

2
) 

Porcentagem (Osso/área 
total) %  

zd7-2 757800,23 533987,56 70,6 
 

zd7-3 622378,91 392121,24 63,01 
 

zd7-4 578901,29 357653,96 61,78 
 

zd7-5 811867,74 528998,34 65,15 
 

zd7-6 698545,21 419871,9 60,1 
 

zd7-7 756910,5 502998,08 66,45 
 

zd7-8 797868,99 509812,32 63,89 
 

zd7-9 752663,69 423565,41 56,27 
 

zd7-10 571332,71 389002,36 68,08 
 

zd7-11 688344,75 471873,45 68,55 Desvio Padrão 

zd7-12 498222,12 322452,01 64,72 6,47049645 

     zd14-1 611887,4 371980,11 60,79 
 

zd14-2 671231,76 411299,03 61,27 
 

zd14-3 659196,46 384323,73 57,84 
 

zd14-4 712789,63 403861,37 56,67 
 

zd14-5 657332,88 432501,19 65,79 
 

zd14-6 619687,3 369010,25 59,54 
 

zd14-7 661229,89 385364,87 58,28 
 

zd14-8 647228,9 429087,59 66,29 
 

zd14-9 531912,21 382429,28 71,89 
 

zd14-10 670337,78 400018,58 59,67 
 

zd14-11 709513,52 484759,04 68,32 Desvio Padrão 

zd14-12 573217,89 369110,31 64,39 4,522900679 

     zd28-1 588768,47 342576,97 58,18 
 

zd28-2 619891,47 392659,29 63,33 
 

zd28-3 727901,12 476499,27 65,46 
 

zd28-4 661928,82 412321,98 62,29 
 

zd28-5 784663,76 500768,23 63,81 
 

zd28-6 608807,45 376453,29 61,83 
 

zd28-7 578332,42 388625,32 67,19 
 

zd28-8 602319,66 400298,7 66,45 
 

zd28-9 649019,43 456812,67 70,38 
 

zd28-10 611932,62 398787,51 65,16 
 

zd28-11 729760,11 478781,56 65,6 Desvio Padrão 

zd28-12 734891,79 521001,49 70,89 3,40606842 
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Anexo J - Tabela contendo todas as medidas realizadas nos cortes do grupo 3 avaliando a presença de 
osso nas áreas selecionadas. 

 

 

Área total 
selecionada 

(μm
2
) 

Área de osso na área 
selecionada (μm

2
) 

Porcentagem (Osso/área 
total) %  

c7-2 704544,65 454271,19 64,47 
 

c7-3 708792,18 476527,28 67,23 
 

c7-4 617281,18 357822,91 57,96 
 

c7-5 772665,76 487681,85 63,11 
 

c7-6 615801,78 381290,87 61,91 
 

c7-7 789863,26 541009,01 68,49 
 

c7-8 745875,98 450919,11 60,45 
 

c7-9 681299,35 412554,56 60,55 
 

c7-10 700987,4 433879,09 61,89 
 

c7-11 694563,83 451209,72 64,96 Desvio Padrão 

c7-12 571287,29 380918,48 66,67 3,109761066 

     c14-1 612983,57 411222,15 67,08 
 

c14-2 590187,98 358765,18 60,78 
 

c14-3 711298,87 390989,47 54,96 
 

c14-4 671241,48 459008,65 68,38 
 

c14-5 727561,17 483233,41 66,41 
 

c14-6 586881,09 378437,81 64,48 
 

c14-7 610001,43 384264,1 62,99 
 

c14-8 699273,65 407576,49 58,28 
 

c14-9 578669,61 367523,77 63,51 
 

c14-10 662319,19 426572,43 64,4 
 

c14-11 609617,18 401277,77 65,82 Desvio Padrão 

c14-12 772156,72 480917,27 62,28 3,662902898 

     c28-1 751900,72 548117,66 72,89 
 

c28-2 678546,61 459809,28 67,76 
 

c28-3 701112,81 441298,78 62,94 
 

c28-4 623129,29 402324,87 64,56 
 

c28-5 609823,66 395402,38 64,83 
 

c28-6 715332,7 509297,51 71,19 
 

c28-7 571288,86 379089,56 66,35 
 

c28-8 700899,12 415612,24 59,29 
 

c28-9 571227,98 381251,68 66,74 
 

c28-10 608791,27 409452,81 67,25 
 

c28-11 729552,52 503810,29 69,05 Desvio Padrão 

c28-12 691278,79 470991,44 68,13 3,472366708 

 

 


