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RESUMO 
 

 

Viera PVA. Nanofibras poliméricas carregadas com oxitetraciclina para tratamento 
de alveolite seca: estudo em ratos [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2018. Versão Original.  

 

 

A alveolite seca é uma das complicações pós-operatórias mais comuns e sintomáticas 

na exodontia, porém, até o momento não possui um protocolo de tratamento definido. 

A oxitetraciclina (OTC) é um antibiótico de amplo espectro utilizado no tratamento de 

múltiplas infecções. Entretanto, nos últimos anos as tetraciclinas de primeira geração, 

tais como a OTC, têm sido evitadas devido ao surgimento de microrganismos 

resistentes. Afortunadamente, nos últimos anos tem se observado uma tendência 

contrária graças às medidas de controle no uso de antibióticos. Sistemas de liberação 

controlada podem evitar o desenvolvimento de resistência bacteriana e diminuir o 

risco de efeitos adversos. Este estudo teve como objetivo preparar uma nanofibra 

polimérica de policaprolactona e oxitetraciclina (PCL/OTC), e ainda avaliar suas 

propriedades físicas e biológicas in vitro e in vivo, visando seu futuro uso no tratamento 

da alveolite seca. As nanofibras poliméricas carregadas com OTC foram preparadas 

pelo sistema de eletrofiação, caracterizadas através da microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e avaliadas sobre seu perfil de liberação do fármaco. A atividade 

antibacteriana da nanofibra sobre um biofilme misto de Porphyromonas gingivalis, 

Prevotella intermédia, Fusobacterium nucleatum, Eikenella corrodens, Streptococcus 

sanguis e Aggregatibacter actinomycetemcomitans foi analisada mediante a 

contagem das unidades formadoras de colônias viáveis após os tempos de contato 

de 1, 4, 24, 30 e 48 h. O processo de reparo alveolar induzido pela nanofibra PCL/OTC 

foi avaliado de forma histomorfológica e histomorfométrica após o tratamento da 

alveolite seca em molares de ratos, e comparado ao tratamento com nanofibras de 

PCL pura e Alvogyl®, 7, 14 e 21 dias após a exodontia. Finalmente, foi realizada a 

identificação e contagem de osteoclastos através da marcação da fosfatase ácida 

resistente ao tartarato (TRAP), nos mesmos tempos de avaliação. As nanofibras 

PCL/OTC apresentaram orientação randômica em camadas e morfologia multiforme. 

O perfil de liberação do sistema apresentou um efeito de explosão nas primeiras 8 

horas, seguido por um período de liberação lenta e prolongada da OTC. A nanofibra 



 
 

PCL/OTC (132 μg de OTC/mL) reduziu mais de 50% das colônias do biofilme nas 

primeiras horas de liberação, seguido por um período de manutenção em que a 

porcentagem de colônias bacterianas permaneceu baixa. O grupo tratado com 

PCL/OTC apresentou a maior porcentagem de tecido conjuntivo no 7º dia (p<0,05) e 

maior porcentagem de osso neoformado no 14º e 21º dias após a exodontia (p<0,05), 

em comparação aos outros grupos. O tratamento de alveolite seca com a fibra 

PCL/OTC permitiu a regeneração tecidual do alvéolo quase em sua totalidade até o 

21º dia, sendo que a cronologia de regeneração tecidual com este material foi mais 

rápida do que com a fibra de PCL pura, e esta última mais rápida que do que o controle 

positivo Alvogyl®. O grupo PCL/OTC apresentou uma quantidade menor (p<0,05) de 

osteoclastos por área em relação aos outros grupos nos três tempos experimentais. 

O perfil de liberação prolongando de OTC e as propriedades biológicas relevantes 

apresentadas pela nanofibra PCL/OTC, sugerem que esta poderia ser considerada 

uma alternativa para o tratamento da alveolite seca. 

 

 

Palavras-chave: Alvéolo Seco. Tetraciclinas. Nanotecnologia. Antibacterianos. 

Nanofibras. Ratos. 



ABSTRACT 
 

 

Viera PVA. Oxytetracycline-loaded polymeric nanofibers for the treatment of dry 
socket: a study in rats [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2018. Versão Original. 
  

 

Dry socket is one of the most common and symptomatic postoperative complications 

in tooth extraction, however, to date, it does not have an established treatment 

protocol. Oxytetracycline (OTC) is a broad-spectrum antibiotic, employed in the 

treatment of multiple infections. Nevertheless, in the last few years, first-generation 

tetracyclines such as OTC, have been avoided due to the development of resistant 

microorganisms. Fortunately, in recent years there has been a contrary trend thanks 

to control measures in the use of antibiotics. Controlled release systems can prevent 

the development of bacterial resistance and decrease the risk of adverse effects. This 

study aimed to prepare a polymeric nanofiber of polycaprolactone and oxytetracycline 

(PCL/OTC), and to evaluate its physical and biological properties in vitro and in vivo, 

aiming its use in the treatment of dry socket at the future. The OTC-charged polymeric 

nanofibers were prepared by electrospinning, and characterized by scanning electron 

microscopy (SEM) and drug release profile evaluation. The antibacterial activity of the 

nanofiber over a mixed biofilm containing Porphyromonas gingivalis, Prevotella 

intermedia, Fusobacterium nucleatum, Eikenella corrodens, Streptococcus sanguis, 

and Aggregatibacter actinomycetemcomitans was analyzed by counting the viable 

colony-forming units after 1, 4, 24, 30 and 48 h of contact. The alveolar repair process 

induced by the PCL/OTC nanofiber was evaluated histomorphologically and 

histomorphometrically after the treatment of dry socket in rat molars, and compared to 

the treatment with plain PCL nanofibers and AlvogylTM, 7, 14 and 21 days after 

extraction. Finally, the identification and counting of osteoclasts were performed 

through the tartrate resistant acid phosphatase (TRAP) staining, at the same 

evaluation time points. PCL/OTC nanofibers presented random orientation in layers 

and multiform morphology. The release profile of the PCL/OTC system showed a burst 

effect within the first 8 hours, followed by a prolonged slow release period. The 

PCL/OTC nanofiber at a concentration of 132 μg OTC/mL reduced more than 50% of 

the biofilm colonies in the first few hours of release, followed by a maintenance period 



 
 

in which the percentage of bacterial colonies remained low. The PCL/OTC group 

presented the highest percentage of connective tissue on the 7th day (p<0.05), and of 

newly formed bone on the 14th and 21st days (p<0.05) after dental extraction, compared 

to the other groups. The treatment of dry socket with the PCL/OTC fiber allowed almost 

complete tissue regeneration up to the 21st day, and the chronology of tissue 

regeneration with this material was faster than with the plain PCL fiber, and the latter 

was more rapid than the positive control AlvogylTM. The PCL/OTC group presented a 

lower amount (p<0.05) of osteoclasts per area than the other two groups in the three 

experimental periods. The prolonged release profile of OTC and the relevant biological 

properties presented by the PCL/OTC nanofibers suggest that these may be 

considered as an alternative treatment of dry socket. 

 

Keywords: Dry socket. Tetracyclines. Nanotechnology. Anti-Bacterial Agents. 

Nanofibers. Rats. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Graças à excelente vascularização das estruturas da cabeça, a reparação 

óssea após procedimentos cirúrgicos orais geralmente ocorre sem intercorrências. No 

entanto, em certos casos, o processo normal de cicatrização óssea pode ser mais 

demorado e, devido a múltiplos fatores coexistentes, podem surgir quadros 

infecciosos de difícil tratamento (Krakowiak, 2011). A osteomilite, a osteonecrose 

medicamentosa, a osteoradionecrose (De Antoni, 2016; Hallmer et al., 2017) e as 

alveolites (Birn, 1970; Kolokythas et al., 2010) são os principais exemplos de infecções 

ósseas no complexo maxilofacial. 

 

A alveolite seca (AS) é a complicação pós-operatória mais incidente após 

exodontias (Sigron et al., 2014). Apresenta-se como um quadro altamente doloroso, 

que aparece entre um e três dias após a extração dentária, causado pela perda do 

coágulo sanguíneo (Akinbami; Godspower, 2014). Embora seja preconizado que a 

prevenção é melhor que o tratamento, nenhum dos métodos preventivos isolado é 

totalmente eficaz (Cardoso et al., 2010). Da mesma forma, nenhum método de 

tratamento tem demostrado sucesso e ganhado aceitação universal, faltando 

evidências científicas para estabelecer um protocolo (Alexander, 2000). O uso de 

curativos intra-alveolares é umas das condutas mais praticadas para o tratamento de 

AS. Estes podem conter substâncias analgésicas e/ou antimicrobianas (Daly et al., 

2012). Entre os antibióticos estudados para prevenção e tratamento da AS, as 

tetraciclinas têm mostrado bons resultados (Kolokythas et al., 2010). 

 

A oxitetraciclina (OTC) é um antibiótico de amplo espectro do grupo das 

tetraciclinas, utilizada no tratamento de múltiplas infecções (Stone; Chodosh, 2004; 

Olszewska, 2006; Petkovic et al., 2017). Também apresenta efeitos não 

antimicrobianos, como a supressão da produção de muco nas células epiteliais 

respiratórias, diminuição da inflamação (Shah et al., 2017b), e inibição da 

osteoclastogênese e da reabsorção óssea (Zhou et al., 2010). Na odontologia, a OTC 

tem sido utilizada com sucesso no tratamento de infecções endodônticas (Goncalves 

et al., 2016), osteorradionecrose (Millett et al., 1990), na regeneração do tecido 

periodontal (Kabashima et al., 2012) e na prevenção da alveolite seca (Rutledge; 
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Marcoot, 1984; Fridrich; Olson, 1990; Vlcek et al., 2015). 

 

Entretanto, nos últimos anos as tetraciclinas de primeira geração, como a OTC, 

têm sido evitadas devido ao surgimento de microrganismos resistentes. 

Afortunadamente, nos últimos anos tem se observado uma tendência contrária graças 

às medidas de controle no uso de antibióticos (Chen et al., 2017). Sistemas de 

liberação controlada podem diminuir o desenvolvimento de resistência bacteriana e o 

risco de toxicidade sistêmica (Stebbins et al., 2014), pois possibilitam a manutenção 

da concentração do fármaco dentro da faixa terapêutica durante um tempo maior 

(Felice et al., 2014). Na cavidade oral, os sistemas tópicos de liberação controlada 

contribuem para uma maior substantividade do fármaco, conforto para o paciente, 

aumento do coeficiente de difusão da droga, redução da dose e diminuição dos efeitos 

colaterais relacionados à administração sistêmica. Exemplos destes sistemas 

utilizados na odontologia são os vernizes, lipossomas, nanopartículas e nanofibras 

poliméricas produzidas por eletrofiação (Steinberg; Friedman, 2017).  

 

A poli (ɛ-caprolactona) (PCL) é um polímero absorvível utilizado na confecção de 

nanofibras poliméricas para liberação controlada de fármacos (Prakasam et al., 2017). 

As nanofibras de PCL têm sido utilizadas na cicatrização de feridas, enxertos 

vasculares e liberação de antimicrobianos (Liu et al., 2017). Recentemente, estas 

também têm sido empregadas para o desenvolvimento de arcabouços biomiméticos, 

especialmente na regeneração óssea, devido ao fato de que estas nanofibras podem 

proporcionar um microambiente desejável para a adesão e proliferação celular e 

formação de tecido mineralizado (Yoshimoto et al., 2003; Gao et al., 2016).  

 

A construção de uma nanofibra biodegradável contendo oxitetraciclina poderia 

ser aplicada como tratamento futuro da alveolite seca. Suas propriedades 

antimicrobianas e bioativas sobre o tecido ósseo podem ser aproveitadas no reparo 

do alvéolo dentário, e o uso de um sistema de liberação controlada pode melhorar sua 

biodisponibilidade. Com este trabalho pretendeu-se preparar a nanofibra PCL/OTC, 

avaliar sua morfologia e perfil de liberação, analisar seu efeito antimicrobiano e o 

processo de reparo tecidual induzido pelo produto em alvéolos de molar de ratos com 

alveolite. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1  INFECÇÕES ÓSSEAS DOS MAXILARES 

 

 

Graças à excelente vascularização das estruturas da cabeça e pescoço em 

comparação com outros locais anatômicos, o reparo ósseo após procedimentos 

cirúrgicos orais costuma ocorrer sem intercorrências. No entanto, em certos casos, o 

processo normal de cicatrização óssea pode ser mais demorado e, devido a outros 

fatores coexistentes, estes sítios podem apresentar quadros infecciosos (Krakowiak, 

2011). As infecções ósseas são alterações patológicas com envolvimento microbiano, 

que advém de uma complexa interação entre a condição sistêmica do paciente, o 

metabolismo ósseo, o trauma local, a vascularização e o uso de certos fármacos 

(Krakowiak, 2011; Lukosiunas et al., 2011; Hallmer et al., 2017). Apesar das muitas 

oportunidades que as bactérias dispõem para penetrar no osso, por exemplo, quando 

este fica exposto após uma exodontia, as infecções ósseas raramente progridem se 

a condição sistêmica e o metabolismo ósseo do paciente estiverem equilibrados 

(Hupp et al., 2014).  

 

Geralmente a maxila é menos acometida que a mandíbula, graças ao seu rico 

suprimento sanguíneo derivado de uma complexa rede de vasos. Já a mandíbula 

possui unicamente a artéria alveolar inferior como principal suprimento sanguíneo, e 

a presença de osso cortical dificulta a penetração de vasos periosteais, tornando a 

mandíbula menos irrigada e mais suscetível à infecção (Hupp et al., 2014; Baur et al., 

2015; Andre et al., 2017). 

 

Um dos fatores predisponentes clássicos para o desenvolvimento de infecções 

ósseas dos maxilares é o histórico de infecções odontogênicas prévias (Hupp et al., 

2014). As infecções odontogênicas são infecções do alvéolo, ossos maxilares ou face, 

que se originam em um dente ou estrutura de suporte (Ogle, 2017). Estas infecções 

são polimicrobianas, envolvendo uma combinação de bactérias Gram-positivas e 

Gram-negativas, anaeróbias facultativas e anaeróbias estritas (Segura-Egea et al., 

2017), com predomínio de Fusobacterium, Parvimonas, Prevotella, Porphyromonas, 
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Dialister, Streptococcus e Treponema (Rajendra Santosh et al., 2017). A maioria das 

vezes, estas infecções são secundárias a processos cariosos, pericoronarite, doença 

periodontal e infecções endodônticas, podendo se espalhar pelos espaços fasciais da 

cavidade oral, crânio, pescoço e tórax, tornando-se uma ameaça à vida em curtos 

períodos de tempo (Hupp et al., 2014; Rajendra Santosh et al., 2017). O espalhamento 

também pode acontecer pela medula óssea, causando uma infecção dos ossos 

maxilares (Gaetti-Jardim et al., 2010; Lypka; Hammoudeh, 2011; Gaetti-Jardim et al., 

2012). 

 

Complicações pós-cirúrgicas (Krakowiak, 2011; Baur et al., 2015; Yahalom et 

al., 2016) e traumas maxilofaciais que provocam exposição óssea (ex: fraturas 

expostas), influenciados pela condição imunológica e dental do paciente e a 

microbiota presente no sítio afetado, também podem levar ao desenvolvimento de 

uma infecção óssea (Lukosiunas et al., 2011; Baur et al., 2015; Leketas et al., 2016). 

Da mesma forma, infecções em áreas distantes do corpo, podem se espalhar para a 

maxila e mandíbula através da circulação sanguínea (Krakowiak, 2011; Andre et al., 

2017). Ainda, nos últimos tempos tem sido observado um aumento nos casos de 

infecção e necrose óssea causada pelo uso de certos medicamentos empregados no 

tratamento de neoplasias malignas e osteoporose (Tardast et al., 2015; Hallmer et al., 

2017; Voss et al., 2017), assim como pela radioterapia na região de cabeça e pescoço 

(Wang et al., 2017). As osteomilites, as osteonecroses medicamentosas, a 

osteoradionecrose (De Antoni, 2016; Hallmer et al., 2017), assim como as alveolites 

(Birn, 1970; Kolokythas et al., 2010), são os principais exemplos de processos 

infecciosos dos maxilares.  

 

A osteomielite é definida como uma inflamação do osso e da medula óssea 

causada por um processo infeccioso (Qaisi; Montague, 2017). Na maioria dos casos, 

a osteomielite é derivada de uma infecção odontogênica que atinge as cavidades 

medulares (Krakowiak, 2011). Os sinais e sintomas incluem dor, saída de secreção 

purulenta, fístula, limitação de abertura de boca, fratura patológica, presença de 

sequestros ósseos e distúrbios neurossensoriais (Andre et al., 2017; Qaisi; Montague, 

2017). A osteomielite aguda é tratada primariamente com antibióticos e controle dos 

fatores causadores (Flynn, 2014). Na osteomielite crônica, além do emprego de 

antibioticoterapia prolongada e em altas concentrações, é necessário realizar um 
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tratamento cirúrgico agressivo (Duewelhenke et al., 2007; Flynn, 2014), associado ao 

controle da condição sistêmica do paciente e a terapias coadjuvantes como a câmara 

hiperbárica (Krakowiak, 2011).  

 

O quadro de osteonecrose medicamentosa dos maxilares se caracteriza por 

uma área de exposição óssea, que pode ser sondada através de fístula intra ou 

extraoral, não se repara em até oito semanas e acomete pacientes que estejam 

recebendo ou que receberam fármacos antirreabsortivos ósseos ou antiangiogênicos 

(Ruggiero et al., 2014). Está relacionada, principalmente, ao uso de bisfosfonatos e 

denosumab, fármacos que impedem a reabsorção e renovação óssea mediante a 

inibição da atividade dos osteoclastos, e são empregados no controle da osteoporose 

e de certas neoplasias malignas (Brozoski et al., 2012; Hallmer et al., 2017). 

Procedimentos que provocam exposição óssea, como as cirurgias dentoalveolares, 

são um importante fator de risco associado à ocorrência de osteonecrose 

medicamentosa (Tardast et al., 2015; Soundia et al., 2016). A penicilina é o antibiótico 

de escolha para o seu tratamento, além do uso de enxaguatórios orais, terapia em 

câmara hiperbárica, laserterapia e debridamento cirúrgico (Brozoski et al., 2012).  

 

O uso de radiação ionizante no tratamento do câncer tem melhorado o 

prognóstico da doença, entretanto, esta pode gerar efeitos colaterais importantes na 

região de cabeça e pescoço, um deles é a osteoradionecrose (ORN). Na ORN 

ocorrem áreas de osso exposto e necrose que não se curam ao longo de meses, e 

podem estar associadas à dor, disestesia e supuração (Qaisi; Montague, 2017). Em 

pacientes tratados com mais de 6000 centigreys (cGy) de radiação, a incidência de 

osteoradionecrose vai de 5 a 9%, porém, com a modernização das técnicas de 

radiação, este índice vem caindo (Hanley; Cooper, 2017; Qaisi; Montague, 2017). Sua 

ocorrência se deve ao fato de que a radiação dos maxilares cria um ambiente 

hipovascular, hipocelular e hipóxico nos tecidos ósseos e moles, causando necrose 

avascular no osso (Marx, 1983; Hanley; Cooper, 2017; Chronopoulos et al., 2018). 

Seu tratamento deve ser conduzido de forma multidisciplinar, com procedimentos que 

incluem: limpeza cirúrgica do osso necrótico, antibioticoterapia, uso de câmara 

hiperbárica (Hanley; Cooper, 2017), e uso de fármacos antifibróticos que melhoram a 

circulação periférica como a pentoxifilina, inibidores da destruição osteoclástica como 

o clodronato, e antioxidantes como o tocoferol (Robard et al., 2014; Lyons; Brennan, 
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2017).  

 

Já as alveolites, constituem um quadro inflamatório que envolve as porções 

ósseas mais superficiais do alvéolo dentário após extração, causando atraso no 

processo de reparo alveolar (Gregori et al., 2004). As alveolites podem ser 

classificadas de acordo com as suas características clínicas, em alveolite úmida (ou 

por corpo estranho) ou seca. Na alveolite úmida, observa-se o coágulo desorganizado 

associado à presença de um corpo estranho (restos alimentares, fragmentos de dente 

ou osso), odor fétido intenso e pode ter presença de secreção purulenta. A alveolite 

seca apresenta ausência total ou parcial do coágulo sanguíneo, paredes ósseas 

descobertas de cor branco-marfim e presença de odor fétido (Gregori et al., 2004; 

Cardoso et al., 2010; Takemoto et al., 2015). Certos autores sugerem que a alveolite 

seca não é uma infecção óssea verdadeira já que as bactérias estariam limitadas à 

superfície do osso e não produziriam uma infecção óssea medular (Krakowiak, 2011). 

Porém, a presença de bactérias tem um papel importante na etiologia e/ou na 

evolução do quadro, e as medidas de prevenção e tratamento estão baseadas 

principalmente em agentes de controle microbiano (Cardoso et al., 2010). A alveolite 

seca será abordada com mais detalhes no capítulo a seguir. 

 

 

2.2  ALVEOLITE SECA 

 

 

A alveolite seca é uma condição altamente dolorosa que aparece entre um e 

três dias após a extração dentária (Bowe et al., 2011-2012). É caracterizada pela 

inflamação do osso alveolar ao redor do dente extraído, acompanhada pela perda do 

coágulo sanguíneo no interior do alvéolo, elemento importante durante o processo de 

reparo alveolar (Akinbami; Godspower, 2014). Blum (2002) encontrou 17 definições 

de alveolite seca, sendo que todas elas incluem a presença de osso exposto, e 15 das 

17 definições incluem a presença de dor severa. 

 

A alveolite seca é a complicação pós-operatória mais incidente após as 

extrações dentárias (Kolokythas et al., 2010; Sigron et al., 2014; Taberner-Vallverdu 

et al., 2015), com maior ocorrência em pessoas ao redor de 40 anos de idade, de sexo 
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feminino, e menos frequente na maxila do que na mandíbula (Sigron et al., 2014). Sua 

incidência é de 0,6 a 4% em exodontias de rotina, e pode chegar a mais de 30% para 

exodontias complexas, como é o caso dos terceiros molares inferiores (Bortoluzzi et 

al., 2010; Bowe et al., 2011-2012; Kudiyirickal; Hollinshead, 2012; Sigron et al., 2014). 

Acredita-se que esta grande variação na incidência de AS encontrada na literatura se 

deve principalmente às diferenças nos critérios de diagnóstico e métodos de avaliação 

do quadro (Blum, 2002). 

 

Os sinais e sintomas se apresentam de 24 a 72h após a exodontia, sendo o 

mais característico a dor severa, que não responde bem aos analgésicos e geralmente 

é irradiada à região do temporal, orelha e pescoço (Bowe et al., 2011-2012; Daly et 

al., 2012). Esta sintomatologia pode ser muito debilitante, causando perda de sono e 

afetando as atividades diárias do paciente (Zhou et al., 2017). O alvéolo também é 

visto desprovido de coágulo, com osso exposto e pode estar preenchido por restos 

alimentares. Halitose marcada, mal gosto, edema na gengiva que circunda o alvéolo 

e a linfadenite regional também são sintomas frequentes, enquanto que a presença 

de febre é rara (Noroozi; Philbert, 2009).  

 

Na análise histológica de alvéolos com AS observa-se ausência do coágulo ou 

restos do coágulo sanguíneo infiltrados com células inflamatórias e com sinais de 

desintegração. Também são vistas grandes áreas da lâmina dura necróticas com 

lacunas de osteócitos vazias. O processo inflamatório espalha-se para os espaços 

medulares, periósteo e na região subepitelial da gengiva. O quadro histológico é típico 

de uma osteomielite aguda ou subaguda com vasos trombóticos e infiltração violenta 

por leucócitos polimorfonucleares e mononucleares nos espaços medulares. Devido 

à reação inflamatória violenta, os processos de reparo sofrem atrasos e são 

precedidos por extensa atividade osteoclástica, que às vezes causa formação de 

sequestros ósseos (Birn, 1973). 

 
 
2.2.1 Reparo do alvéolo dentário sem alveolite 
 
 

Para entender o mecanismo que desencadeia o quadro de alveolite seca é 
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necessário conhecer, em primeiro lugar, o processo normal de reparo do alvéolo 

dentário. Este processo envolve uma interação significativa entre células ósseas e do 

sistema imune, durante o qual não e observado tecido cartilaginoso, evidenciando a 

natureza intramembranosa do processo (Vieira et al., 2015).  

 

O reparo do alvéolo é guiado por moléculas sinalizadoras, macromoléculas da 

matriz extracelular e fatores de crescimento, incluindo o fator de crescimento 

semelhante a insulina (IGF), fator de crescimento de fibroblastos (FGF), fator de 

crescimento derivado de plaquetas (PDGF), fator de crescimento transformador 

(TGF), proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs), entre outras (Siqueira-Junior; 

Dantas, 2000; Lalani et al., 2005; Corredor-Gomez et al., 2016). Muitas das vias 

biológicas envolvidas no reparo do alvéolo têm sido extrapoladas a partir dos 

resultados de estudos que avaliam a regeneração óssea após fraturas, existindo 

poucos trabalhos que descrevam estas vias especificamente no alvéolo. 

 

O reparo do alvéolo dentário começa logo após a exodontia e termina quando 

este é totalmente preenchido por osso maduro e a sua entrada fechada por epitélio. 

A duração do processo varia de indivíduo para indivíduo e depende do tamanho do 

alvéolo, sendo necessários em média, de 3 a 6 meses para a sua conclusão, embora 

o osso possa continuar sendo remodelado por mais tempo (Hupp, 2014b; Araujo et 

al., 2015). O reparo é dividido em três fases que se sobrepõem: fase inflamatória, 

proliferativa e de remodelamento (Araujo et al., 2015).  

 

A fase inflamatória começa imediatamente após a exodontia, quando a 

trombina e o fibrinogênio formam um coágulo sobre o qual o epitélio irá migrar. 

Durante os primeiros três dias, o coágulo sanguíneo ocupa a maior parte do alvéolo e 

é invadido por leucócitos, desencadeando uma resposta inflamatória aguda 

(Cardaropoli et al., 2003; Araujo et al., 2015). A resposta pró-inflamatória inicial 

envolve a secreção do fator de necrose tumoral α (TNF-α), interleucina-1 (IL-1), IL-6, 

IL-11 e IL-18 que recrutam células inflamatórias e promovem a angiogênese (Marsell; 

Einhorn, 2011). Outros dos primeiros fatores de crescimento envolvidos no reparo 

ósseo são o PDGF e TGF-β, que induzem a migração de células mesenquimais, a 

angiogênese, a quimiotaxia de células inflamatórias e a agregação plaquetária 

(Tsiridis et al., 2007).  
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O coágulo é quase totalmente remodelado na primeira semana após a remoção 

do dente, momento em que se observam eritrócitos espalhados entre as células 

mesenquimais (Trombelli et al., 2008). No centro e nas porções marginais do coágulo, 

os eritrócitos sofrem lise por necrose coagulativa e este vai sendo progressivamente 

substituído por tecido de granulação (Farina; Trombelli, 2012), caracterizado por uma 

delicada matriz de colágeno tipo III, fibroblastos e capilares neoformados (Yugoshi et 

al., 2002). Ao mesmo tempo, osteoblastos estimulados pela hipóxia durante a 

inflamação, liberam fatores de crescimento, incluindo o fator de crescimento vascular 

endotelial (VEGF). O VEGF pode agir através dos seus receptores em células 

endoteliais para induzir a angiogênese, aumentando assim o suprimento de oxigênio 

e de nutrientes necessários para a o processo de regeneração (Hing et al., 2004; Hu; 

Olsen, 2016).  

 

O início da fase proliferativa, ainda na primeira semana, é caracterizado por um 

rápido depósito de uma matriz provisória rica em fibras colágenas, que é 

progressivamente invadida por capilares e células osteoprogenitoras (Araujo et al., 

2015). As células osteoprogenitoras podem ser derivadas do ligamento periodontal 

remanescente, da medula óssea (Devlin; Sloan, 2002) ou do periósteo (Rasubala et 

al., 2004). As fibras principais residuais do ligamento periodontal cortado, que são 

perpendiculares à superfície da parede do tecido duro e inseridas ao osso, 

acompanham a formação desta matriz provisória em direção ao centro da cavidade. 

Neste momento, osteoclastos estão presentes nos espaços medulares das margens 

do alvéolo, contribuindo com o seu remodelamento (Farina; Trombelli, 2012).  

 

O TGF-β1 (liberado pelas plaquetas) e o FGF-2 (expresso por osteoblastos), 

são responsáveis pela promoção da proliferação e ativação de fibroblastos, que 

desempenham um papel essencial na síntese do tecido de granulação e de matriz 

provisória (Lieberman et al., 2002). Picos de outras quimiocinas e receptores, de 

marcadores matriz (Colágeno 1-2, ITGA4, VTN, MMP1a), de marcadores de células 

mesenquimais (CD105, CD106, OCT4, NANOG, CD34, CD146) e de fatores de 

crescimento (BMP-2-4-7), também são encontrados até o início da segunda semana 

(Vieira et al., 2015). Especificamente, as proteínas morfogenéticas ósseas -2, 4 e 7 

são fatores centrais na diferenciação dos osteoblastos durante a osteogênese 

fisiológica e reparadora (Tsiridis et al., 2007).  
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A segunda semana é marcada pelo começo da deposição de matriz óssea a 

partir do ápice do alvéolo em direção cervical, que vai sendo gradualmente 

mineralizada (Farina; Trombelli, 2012; Hupp, 2014b). Ao mesmo tempo a porção 

cervical do alvéolo é progressivamente coberta por um tampão de tecido conjuntivo 

fibroso bem organizado, parcialmente revestido por células epiteliais (Farina; 

Trombelli, 2012). Neste momento existe uma expressão predominante de enzimas de 

remodelamento da matriz (MMP-2-9), de marcadores de formação / maturação óssea 

(RUNX2, DMP1, SOST), de quimiocinas e de receptores associados à regeneração 

como CCL2, CCL17, CCR2, envolvidos na atração de pré-osteoclastos (Vieira et al., 

2015). Outra molécula cuja expressão aumenta durante esta fase é a fosfatase 

alcalina (ALP), responsável pelo início da mineralização da matriz extracelular durante 

o reparo ósseo alveolar (Rodrigues et al., 2016). 

 

Na fase de remodelamento o osso primário vai sendo substituído por osso 

lamelar maturo a partir da terceira e quarta semanas. Neste momento, a epitelização 

do alvéolo geralmente está completa e os osteoclastos continuam atuando no 

remodelamento ósseo das margens do alvéolo e dos septos interradiculares 

presentes após a extração de dentes multirradiculares (Hupp, 2014b). A substituição 

do osso imaturo pelo osso lamelar requer um equilíbrio entre a reabsorção óssea 

mediada por osteoclastos e a formação óssea mediada por osteoblastos. O VEGF 

influencia a função de ambos os tipos de células ósseas, aumentando a angiogênese 

e ativando a osteoclastogênese (Hu; Olsen, 2016). A atividade de TNF-α, IL-1 e 

RANKL também promove o remodelamento ósseo por ação dos osteoclastos 

(Runyan; Gabrick, 2017). Geralmente de 4 a 6 meses após a cirurgia, culmina a 

reabsorção do osso cortical e o preenchimento do alvéolo com osso lamelar e medula 

óssea (Hupp, 2014b; Araujo et al., 2015). Porém, com o passar do tempo, o osso 

alveolar desdentado vai sendo reabsorvido. Como observado no estudo radiográfico 

de Schropp et al. (2003), aos 3 meses mais de 30% e aos 12 meses mais de 50% da 

largura vestíbulo-lingual da porção marginal do rebordo alveolar é perdida após a 

remoção do dente.  
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2.2.2 Etiopatogenia 
 
 

Como descrito na seção anterior, a regeneração alveolar envolve tanto 

processos catabólicos como metabólicos, que são influenciados por fatores locais e 

sistêmicos do hospedeiro, incluindo a vascularização e o suprimento de oxigênio. 

Acredita-se que a hipóxia possa diminuir a atividade antimicrobiana dos granulócitos 

em até 50%. Já a virulência bacteriana também é um fator importante no 

desenvolvimento de infecções de feridas cirúrgicas, e tem sido demonstrado que 

fatores vasculares e imunológicos do hospedeiro também afetam a incidência de 

atrasos na cicatrização e infecções de feridas na região de cabeça e pescoço, levando 

a quadros compatíveis com o de alveolite seca (Krakowiak, 2011). 

 

Apesar da existência da doença ser conhecida há muito tempo, a causa exata 

da alveolite seca ainda não é bem compreendida (Krakowiak, 2011). Diversas teorias 

tentam explicar a etiologia da alveolite seca, incluindo infecção bacteriana, trauma e 

agentes bioquímicos (Vezeau, 2000). O cientista dinamarquês Herluf Birn foi o 

pioneiro na pesquisa da etiologia da AS e destacou o aumento da atividade fibrinolítica 

local como principal fator desencadeante, por causar uma dissolução prematura do 

coágulo dentro do alvéolo e expor o osso subjacente (Birn, 1970, 1972a, b; Birn; 

Myhre-Jensen, 1972; Birn, 1973).  

 

Birn (1970) mostrou que os alvéolos doentes exibem uma atividade fibrinolítica 

elevada. A atividade fibrinolítica pode ser gerada por agentes químicos, bactérias e 

por ativadores produzidos em diferentes tecidos e fluidos corporais (ex: útero, 

próstata, urina e saliva), devido a uma ativação direta ou indireta do plasminogênio no 

sangue humano (Birn, 1972a). A medula óssea da mandíbula humana contém 

ativadores teciduais do tipo estável (maior quantidade) e lábil (baixa quatidade). O 

ativador lábil é facilmente liberado pelos tecidos em certas condições de estresse 

(como trauma e queimaduras) e atinge a corrente sanguínea, ativando o 

plasminogênio no plasma e atendendo às diversas necessidades do organismo como 

um todo. Por outro lado, o ativador estável é liberado quando há inflamação e 

permanece localmente, sendo o responsável pela atividade fibrinolítica local do tecido 

em questão, sem influenciar a atividade fibrinolítica geral do organismo (Birn, 1971). 
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Birn e Myhre-Jensen sugeriram que o ativador lábil é secretado principalmente por 

células endoteliais e o ativador estável pelos osteoblastos (Birn; Myhre-Jensen, 1972). 

 

No alvéolo dentário pós-extração, uma inflamação nos espaços da medula 

óssea pode ocorrer devido ao trauma exercido durante a remoção do dente, à infecção 

da ferida cirúrgica ou aos dois. A inflamação provoca a liberação dos ativadores 

teciduais que transformam o plasminogênio em plasmina, que por sua vez dissolve a 

fibrina e, assim, produz a lise do coágulo sanguíneo (Birn, 1972a; Birn, 1973). Além 

disso, a fibrinólise liberta bradicinina (nonapeptídeo biologicamente ativo que produz 

forte dor) e cininogenases na medula óssea alveolar, as quais ativam terminações 

aferentes dos nervos, portanto, podem explicar a dor pronunciada na alveolite seca 

(Birn, 1972b; Blum, 2002). Desta forma, a plasmina pode ser considerada a causadora 

das duas características principais da AS, a desintegração do coágulo e a dor 

(Cardoso et al., 2010). Porém, o aumento da fibrinólise não pode dissolver o coágulo 

sanguíneo imediatamente após a cirurgia, pois este contém antiplasmina, a qual deve 

ser neutralizada antes de ocorrer a dissolução do coágulo Isto explicaria porque os 

sintomas da AS aparecem 24-72h após a exodontia (Birn, 1970; Birn, 1973). 

 

Outras teorias descrevem a atividade bacteriana como causa primordial da 

alveolite seca. Nitzan (1983) mencionou no seu estudo, que a plasmina seria ativada 

por um produto independente liberado pela bactéria Treponema denticola, a qual pode 

se multiplicar e fazer lise dos coágulos sanguíneos sem produzir os sintomas 

característicos da infecção, como vermelhidão, inchaço e formação de pûs. Outras 

bactérias podem causar mudanças na formação e estabilidade do coágulo pela 

ativação da fagocitose e geração de mediadores inflamatórios (ex: fator de necrose 

tumoral e interleucina-1) que interferem no processo de reparo (Hooley; Golden, 

1995). Porém, estudos mais recentes apontam que a presença bacteriana está 

limitada à superfície óssea e a princípio não produz uma verdadeira infecção da 

medular óssea (Krakowiak, 2011). 

 

O fato de nenhum microrganismo específico estar presente na alveolite seca, 

também limita a teoria das bactérias constituírem o principal fator etiológico. Estudos 

utilizando modelos experimentais de alveolite têm identificado uma ampla diversidade 

de espécies bacterianas nos sítios doentes tais como, o Streptococcus viridians, 
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Enterococcus do grupo D, Proteus vulgaris, Bacillus corineforme, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter freundii (de Melo Junior et al., 2002), 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus lactis, Neisseria, 

Corynebacterium (MacGregor; Hart, 1970) e Streptococcus mutans (Rozanis et al., 

1977). 

 

Mais recentemente também tem sido observado que a fibrinólise mediada por 

plasminogênio não é unicamente causada pelos ativadores teciduais de 

plasminogênio (Figura 2.1). Outros possíveis fatores têm sido classificados em 

fisiológicos e não fisiológicos. Dentre os fisiológicos, os intrínsecos são originários de 

componentes do plasma/sangue, e os extrínsecos originam-se fora do plasma 

(Vezeau, 2000; Blum, 2002). Além disso, também existem mecanismos de fibrinólise 

não mediados por plasminogênio induzidos por substâncias liberadas por bactérias e 

por leucócitos, como resultado da resposta inflamatória local aguda (Vezeau, 2000). 

Tudo isto sugere que a alveolite seca tem uma origem multifatorial. 

 
Figura 2.1 – Ativadores de plasminogênio  

 
Fonte: Adaptado de Vezeau (2000) e Blum (2002) 
* Base da teoria de Birn 
† Secretado nas vias urinárias e posteriormente distribuído através do sangue 
 

Fatores locais e sistêmicos que aumentam o risco de alveolite seca incluem: 

trauma cirúrgico, desenho do retalho, infecção local pré-existente, tabagismo, uso de 

anticoncepcionais orais, desordens ósseas, doenças sistêmicas como diabetes 

mellitus, distúrbios de coagulação, negligência dos cuidados pós-operatórios, higiene 
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oral pobre, uso de vasoconstritores e quadros prévios de alveolite (Cardoso et al., 

2010; Akinbami; Godspower, 2014; Tarakji et al., 2015).  

 

O cigarro pode ter efeitos químicos e físicos sobre a dinâmica de formação e 

estabilidade do coágulo sanguíneo, aumentando assim a incidência de AS em 

pacientes fumantes, nos quais têm sido relatadas taxas dentre 6,4 e 40% após 

exodontias de terceiros molares, e de 3,4 a 12% após exodontias simples (Murph et 

al., 2015). Vários fatores relacionados ao cigarro podem influenciar no aumento de 

casos de AS. O monóxido de carbono provoca uma redução do transporte de oxigênio 

no sangue. Já, a nicotina é um potente vasoconstritor e aumenta a agregação 

plaquetária, incrementando o risco de tromboses microvasculares, isquemia periférica 

e diminuindo o preenchimento imediato do alvéolo com sangue (Lawrence et al., 1984; 

Meechan et al., 1988; Karayel et al., 2015). O cigarro também aumenta a taxa de 

necrose dos retalhos (Karayel et al., 2015), e o ato de fumar pode promover a 

introdução de substâncias nocivas na ferida cirúrgica (Cardoso et al., 2010) e remover 

o coágulo pela sucção e pressão negativa durante a inalação (Sweet; Butler, 1979). 

 

O uso de anticoncepcionais orais aumenta em quase duas vezes a incidência 

de AS, devido ao fato de que o sistema fibrinolítico pode ser ativado pelos estrogênios, 

levando à lise do coágulo (Xu et al., 2015). Já o trauma cirúrgico pode causar 

compressão do osso superficial do alvéolo e trombose do leito vascular subjacente, 

diminuindo a perfusão e aumentando risco de infecção (Blum, 2002). O uso excessivo 

de anestésicos locais com vasoconstritores, como a epinefrina, também podem 

reduzir fluxo sanguíneo e a tensão de oxigênio, prejudicando o reparo (Noroozi; 

Philbert, 2009). A falta de higiene oral e a consequente contaminação do alvéolo 

também favorece à instalação de alveolite seca (Akinbami; Godspower, 2014). 

 

 

2.2.3 Tratamento 
 
 

A alveolite seca é geralmente considerada um processo autolimitante que 

evolui para a cura em um período de 5 a 10 dias (Aleman Navas; Martinez Mendoza, 

2010). Porém, até o retorno do processo normal de reparo alveolar, o paciente 
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apresenta grande desconforto (dor, odor e gosto desagradáveis) e dificuldade para se 

alimentar e para manter a higiene oral (Zhou et al., 2017). Ainda, o paciente pode 

precisar de múltiplas visitas ao dentista, o que o afasta das suas atividades diárias e 

pode causar perdas econômicas para a sociedade (Vezeau, 2000; Kolokythas et al., 

2010; Eshghpour; Nejat, 2013).  

 

Tratando-se de um quadro autolimitante, certos autores afirmam que o principal 

objetivo do tratamento da alveolite seca seja o alívio da dor (Hupp, 2014a). Tendo em 

conta esta hipótese, alguns profissionais fazem uso de fármacos que possuem 

exclusivamente propriedades analgésicas (Burgoyne et al., 2010; Bowe et al., 2011-

2012; Daly et al., 2012). Entretanto, em determinados casos o controle inadequado da 

infecção, inicialmente superficial, pode espalhar os microrganismos para os espaços 

medulares, causando osteomielite ou até prejudicando estruturas nobres mais 

distantes como o nervo facial (Patel et al., 2010; Ramoglu et al., 2015).  

 

Além disso, quem determina a gravidade e a duração da condição é o potencial 

de cura do hospedeiro, pelo qual é necessário ter ainda mais cuidado com o 

tratamento de pacientes imunocomprometidos (Fazakerley; Field, 1991; Noroozi; 

Philbert, 2009; Aleman Navas; Martinez Mendoza, 2010). Isto ressalta a importância, 

não unicamente das medidas preventivas, mas também do desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de protocolos de tratamento para que, uma vez instalada a 

complicação, esta possa ser controlada rapidamente, proporcionando qualidade de 

vida ao paciente e evitando uma evolução a quadros mais graves (Viera, 2016). 

 

Embora haja um consenso entre clínicos e cientistas que afirmam que a 

prevenção é melhor do que o tratamento, nenhum dos métodos preventivos isolado é 

totalmente eficaz e bem aceito (Cardoso et al., 2010). Da mesma forma, nenhum 

método único de tratamento tem ganhado sucesso ou aceitação universal, e um 

grande número de profissionais continua a usar "seu protocolo", sem evidências 

científicas que sustentem seu uso (Alexander, 2000; Cardoso et al., 2011).  

 

A literatura mostra uma série de métodos que foram sugeridos para o 

tratamento da AS (Bowe et al., 2011-2012). Condutas terapêuticas incluem a irrigação 

local com soro fisiológico, concomitante ao uso de antibióticos e analgésicos 
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sistêmicos (Blum, 2002); a aplicação de LASER de baixa potência que também parece 

proporcionar um efeito analgésico (Kaya et al., 2011; Eshghpour et al., 2015); e o uso 

de plasma rico em fatores de crescimento e plasma rico em fibrina que podem garantir 

um reparo tecidual adequado após a AS (Pal et al., 2013; Chakravarthi, 2017). Porém, 

o uso de curativos de revestimento intra-alveolar é umas das condutas mais 

praticadas no consultório odontológico. 

 

Os curativos intra-alveolares proporcionam importantes vantagens no 

tratamento da AS (Figura 2.2), entretanto também existem relatos que descrevem 

atraso no processo de reparo alveolar e ocorrência de outras complicações locais 

decorrentes ao uso inadequado de certos materiais (princípios ativos ou carregadores) 

como celulite (Wegenast, 2013), osteomielite crônica (Aleman Navas; Martinez 

Mendoza, 2010), miosferulose (Lynch et al., 1984; Belfiglio et al., 1986; Houston et al., 

2002), neurite (Zuniga; Leist, 1995) e reações de corpo estranho (Mainous, 1974; 

Moore; Brekke, 1990).  

 
Figura 2.2 – Curativos intra-alveolares: vantagens  

 
Fonte: Adaptado de Alexander (2000) e Blum (2002) 
PA: princípio ativo 

 

Estes curativos podem conter substâncias analgésicas (ex: anestésicos locais 

como a lidocaína e o butamben) e/ou antimicrobianas, como antissépticos (ex: 



41 
 

clorexidina e iodofórmio), compostos fenólicos (ex: eugenol) e antibióticos (Bowe et 

al., 2011-2012; Daly et al., 2012). Dentre os vários antibióticos estudados para 

prevenção e tratamento da AS tais como, tetraciclina, oxitetraciclina, metronidazol, e 

clindamicina, as tetraciclinas têm mostrado bons resultados (Kolokythas et al., 2010; 

Daly et al., 2012). 

 

 

2.3  TETRACICLINAS 

 

 

As tetraciclinas constituem uma família de antibióticos produzidos naturalmente 

por bactérias da espécie Streptomyces spp (clortetraciclina, oxitetraciclina, 

tetraciclina, demeclociclina); ou semissintéticos produzidos em laboratórios 

(metaciclina, doxiciclina, minociclina, limeciclina, rolitetraciclina, tigeciclina). Possuem 

um núcleo de estrutura tetracíclica linear, composto de quatro anéis benzeno 

fusionados. Todas as tetraciclinas formam complexos quelantes com distintos cátions 

(ex: cálcio, magnésio ou ferro) (Vicente; Pérez-Trallero, 2010). 

 

As tetraciclinas penetram no interior da célula microbiana por um mecanismo 

duplo de difusão passiva e transporte ativo (Morejón García et al., 2003). Sua atividade 

bacteriostática se deve à inibição da síntese proteica, através da união à subunidade 

ribossomal 30S onde o códon do mRNA é reconhecido pelo anticódon do tRNA 

(Vicente; Pérez-Trallero, 2010; Nguyen et al., 2014). Sua duração de ação é variada, 

podendo ser de ação curta (meia vida de 6-8 h), de ação intermediária (meia vida ±12 

h) ou de ação prolongada (meia vida ≥ 16 h) (Cheng et al., 2012).  

 

De acordo com a ordem do seu descobrimento, podem ser divididas em três 

gerações (Tabela 2.1). As tetraciclinas de primeira geração são ativas frente a um 

amplo espectro de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. As de segunda 

geração, além do efeito bacteriostático, podem agir frente a outros microrganismos 

como protozoários, vírus e helmintos (Chukwudi, 2016). Já as tetraciclinas de terceira 

geração possuem melhores propriedades farmacocinéticas, menor toxicidade e o seu 

espectro de ação abarca os microrganismos frente aos quais são ativas as 

tetraciclinas clássicas, além da grande maioria das bactérias resistentes, incluindo as 



42 
 

enterobactérias multirresistentes (Morejón García et al., 2003; Vicente; Pérez-Trallero, 

2010).  

 
Tabela 2.1 – Características das tetraciclinas mais conhecidas 

Geração Nome Meia vida Outras características 

1ra 

Clortetraciclina Curta Descoberta em 1948 

Oxitetraciclina (OTC) Curta Década de 1950 

Tetraciclina (TTC) Curta Derivado semissintético 

Demeclociclina Intermediária  

Limeciclina Intermediária  

Metaciclina Intermediária  

2da 
Doxiciclina Longa Derivado semissintético da OTC 

Minociclina Longa  

3ra 
Tigeciclina Longa Derivado semissintético da minociclina 

Aminometilciclinas  Em desenvolvimento 

Fonte: Adaptado de Morejón García et al. (2003) e Vicente e Pérez-Trallero (2010) 
 

Durante um período de tempo, o uso de tetraciclinas para o tratamento de 

processos infecciosos teve um declínio devido ao desenvolvimento de resistência 

microbiana. No entanto, nos últimos anos tem se observado uma tendência contrária 

graças às medidas de controle no uso de antibióticos as quais diminuíram 

significativamente esta resistência (Chen et al., 2017). Dos mecanismos de resistência 

à tetraciclina adquiridos, o mais comum é o efluxo, sendo que já foram identificadas 

pelo menos 28 classes distintas de bombas de efluxo. Outro mecanismo de resistência 

muito comum é comandado pelas chamadas proteínas de proteção do ribossomo, que 

se ligam a ele e removem o medicamento do seu local de ligação (Nguyen et al., 

2014). 

 

Sabe-se que as tetraciclinas são eficazes no tratamento de doenças infecciosas 

como a malária, toxoplasmose, leishmaniose, acne, rosácea e elefantíase. 

Especificamente no tratamento das infecções envolvendo tecido ósseo, as 

tetraciclinas apresentam resultados variados na literatura. Um estudo realizado em 

pacientes com infecção em sítios cirúrgicos implantados com próteses ortopédicas 



43 
 

mostrou que o microrganismo isolado em todos os casos foi o Staphylococcus aureus, 

o qual se apresentou sensível à tetraciclina (TTC) em 71,4% dos casos (Shah et al., 

2017a). Em um modelo experimental de osteomielite aguda causada por 

Enterococcus faecalis em ratos, foi visto que a bactéria na forma planctônica e em 

biofilme foi sensível à TTC (Frank et al., 2015). Outro estudo que pesquisou as 

características microbiológicas associadas a infecções ósseas e articulares por 

Streptococcus do grupo B, apontou uma alta porcentagem de resistência (81%) da 

tetraciclina frente a estas cepas bacterianas (Kerneis et al., 2017). 

 

Além da eficácia no tratamento de infecções, as tetraciclinas são utilizadas no 

controle de doenças não infecciosas como a osteoartrite, osteoporose, diabetes, 

dermatite, aterosclerose, doença de Parkinson, Alzheimer e Huntington. Isto acontece 

devido a que, diferentemente de outros antibióticos, estas possuem atividade anti-

inflamatória, neuroprotetora e anti-apoptótica, além da sua atividade antimicrobiana. 

O mecanismo de ação nestas atividades ainda é pouco compreendido, porém 

acredita-se que esteja relacionado com a modulação da resposta do hospedeiro (Gu 

et al., 2012; Garrido-Mesa et al., 2013; Chukwudi, 2016). 

 

Ainda, as tetraciclinas são utilizadas como marcadores no estudo do turnover 

e da neoformação óssea (Cheng et al., 2012). Isto é possível graças a sua capacidade 

quelante que permite a captura do cálcio dos ossos e a incorporação do íon em sítios 

de neoformação óssea. Desta forma, quando as tetraciclinas são absorvidas, elas são 

incorporadas no tecido ósseo em processo de mineralização e podem ser detectadas 

por fluorescência (Pautke et al., 2010). Também por este motivo, as tetraciclinas 

começaram a ser utilizadas como um composto químico potente para 

direcionar/transportar outras drogas cujo alvo é o tecido ósseo (bone-targeting) (Wang 

et al., 2015). 

 

Outros efeitos biológicos das tetraciclinas sobre o osso incluem efeitos diretos 

nas atividades de osteoclastos e osteoblastos (Cheng et al., 2012). Sabe-se que as 

tetraciclinas podem levar a uma inibição da atividade de várias metaloproteinases de 

matriz (MMPs). Estas MMPs têm um papel importante na osteólise mediada por 

osteoclastos durante a fase de degradação da matriz desmineralizada, pois possuem 

atividade colagenolítica. O uso de tetraciclinas também pode reduzir a secreção de 
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interleucina-6, citocina que induz a formação e ativação dos osteoclastos, mediando 

a destruição inflamatória do osso (Kirkwood et al., 2003; Saikali; Singh, 2003). Ao 

mesmo tempo, foi observado que várias tetraciclinas, incluindo a doxiciclina, foram 

capazes de induzir apoptose em osteoclastos maduros (em coelhos) e inibir a 

osteoclastogênese in vitro, possivelmente por atividades independentes das suas 

propriedades antibiótica e anticolagenase (Bettany et al., 2000). 

 

As tetraciclinas em doses baixas também podem aumentar a neoformação 

óssea devido a sua capacidade de induzir a proliferação e diferenciação osteoblástica 

(Chang; Yamada, 2000; Cheng et al., 2012; Limirio et al., 2016). No entanto, sabe-se 

que concentrações superiores a 60 μg/mL podem inibir a proliferação de osteoblastos 

humanos, possivelmente através da destruição das mitocôndrias (Duewelhenke et al., 

2007). Portanto, acredita-se que as tetraciclinas têm um efeito dose-dependente sobre 

os osteoblastos (Cheng et al., 2012). 

 

Apesar das suas inúmeras vantagens, o uso sistêmico de tetraciclinas está 

contraindicado em mulheres grávidas por causar deformidades ósseas e dentárias 

graves no feto. Seu uso também deve ser evitado em crianças menores de 8 anos de 

idade, pois pode causar escurecimento dos dentes e pode estar associada à 

ocorrência de hipoplasia do esmalte, pela ligação do fármaco ao cálcio (Bjorvatn et 

al., 1985; Tavares, 2014). 

 

 

2.3.1 Tetraciclinas na odontologia 
 
 

As tetraciclinas são utilizadas no tratamento de uma variedade de condições 

orais, tanto na forma local quanto sistêmica. A sua eficácia no tratamento da 

periodontite está bem estabelecida e são altamente recomendadas no tratamento de 

dentes avulsionados com necessidade de reimplante. Além disso, existe uma 

tendência crescente do uso de tetraciclinas para tratamento da estomatite aftosa 

recorrente, e há relatos do seu uso no nevo branco esponjoso, herpes labial, 

penfigóide e diversas infecções bacterianas que afetam a região orofaríngea, com 

bons resultados (Gu et al., 2012; Kennedy et al., 2014).  
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A atividade confirmada das tetraciclinas na modulação da resposta do 

hospedeiro, incluindo a inibição das MMPs (gelatinases e colagenases) encontrou 

aplicação em uma das muitas doenças que apresentam ativação patológica dessas 

enzimas, a periodontite (Saikali; Singh, 2003). Especificamente, a doxicilina em doses 

baixas (subantimicrobianas) é um dos poucos fármacos aprovados pela Food and 

Drug Administration e outras agências reguladoras no Canadá e na Europa, como 

modulador da resposta imune do hospedeiro. Esta foi projetada para suprimir a lesão 

periodontal inflamatória, inibindo a degradação patológica de vários colágenos e a 

reabsorção óssea (Figura 2.3); e evitar complicações da administração de tetraciclinas 

sistêmicas em doses regulares, como distúrbios gastrointestinais, aumento da 

fotossensibilidade e o surgimento de microrganismos resistentes (Gu et al., 2012; 

Golub et al., 2016).  

 
Figura 2.3 – Ação das tetraciclinas na doença periodontal 

 
Fonte: Adaptado de Golub et al. (2016) 
Setas vermelhas: inibição  
TTC: tetraciclina 
 

No estudo de Golub et al. (2001) foi observado que pacientes tratados com 

cápsulas de doxiciclina (20 mg; 2x por dia) como adjuvante no tratamento periodontal, 

mostraram reduzir significativamente a atividade da colagenase e melhorar a inserção 

periodontal em comparação com indivíduos que não receberam o antibiótico. Sadaf et 

al. (2012) utilizaram tetraciclina (TTC) de forma local, impregnada em fibras de 
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colágeno. O grupo teste foi tratado com raspagem e alisamento radicular e a inserção 

das fibras com TTC na bolsa periodontal; o grupo controle foi tratado unicamente com 

raspagem e alisamento. Após 90 dias observaram uma redução significativa do Índice 

de Placa, Índice Gengival e na prevalência de Porphyromonas gingivalis e Prevotella 

intermédia nas bolsas periodontais do grupo teste. Em um estudo mais recente, foi 

visto que a irrigação de bolsas periodontais com tetraciclina TTC (10 mg/mL) melhorou 

os parâmetros clínicos e microbiológicos da periodontia de forma mais expressiva que 

os grupos irrigados com soro fisiológico e com iodo-povidine 2% (Perayil et al., 2016). 

 

De igual maneira, estudos vêm revelando a eficácia das tetraciclinas no 

controle da peri-implantite. Em cães, o tratamento da peri-implantite com cloridrato de 

tetraciclina (50 mg/mL) forneceu uma descontaminação suficiente da superfície do 

implante para permitir a resolução do defeito ósseo (Ramos et al., 2017). Fibras 

poliméricas impregnadas com cloridrato de tetraciclina mostraram grande potencial 

para inibir ou reduzir o biofilme formado por patógenos presentes na peri-implantite 

(Shahi et al., 2017). Um relato de caso com seguimento de 30 meses mostra sucesso 

na eliminação da inflamação peri-implantar e promoção do ganho de osso em torno 

dos implantes em sítios tratados com a aplicação tópica de TTC e osso autógeno 

(Nicoli et al., 2016). Em outro relato de caso, a TTC foi utilizada com sucesso 

(acompanhamento de 12 meses) no tratamento de defeitos ósseos em pacientes com 

osteonecrose perimplantar, causada pelo uso prolongado de bisfosfonatos. O 

antibiotico foi misturado com osso medular (proporção 4:1) e inserido no defeito (Wang 

et al., 2007). 

 

Por ter propriedades anti reabsortivas, além de propriedades antibacterianas, a 

tetraciclina foi considerada como antibiótico de primeira escolha após avulsão dentária 

com indicação de reimplante (Andersson et al., 2012). Estudos em animais 

investigaram o efeito da imersão de dentes avulsionados em tetraciclina antes do 

reimplante, e estes dentes apresentaram melhores resultados em relação aos grupos 

que não receberam terapia antibiótica prévia (Day; Duggal, 2010). Do mesmo modo, 

foram observados bons resultados com o uso sistêmico da tetraciclina em casos de 

avulsão dentária (Gomes et al., 2015; Melo et al., 2016). 

 

As tetraciclinas também são utilizadas na endodontia como agentes irrigantes 
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para remoção da “smear layer” na superfície dos canais radiculares. Pela sua natureza 

bacteriostática, as tetraciclinas não produzem lise celular e, portanto, não causam a 

liberação de substancias antigênicas como a endotoxina. Além disso, podem agir 

como quelantes de cálcio e causar desmineralização superficial (Ahir et al., 2014).  

 

Não foram encontrados estudos experimentais avaliando o uso de tetraciclinas 

no tratamento da alveolite seca, porém, existe uma literatura variada sobre a sua 

utilização na prevenção desta condição. Tetraciclinas tópicas incorporadas em 

diversos veículos, como suspensões aquosas, pó, gazes e esponjas gelatinosas, 

mostraram resultados promissores na redução da incidência de AS (Sorensen; 

Preisch, 1987; Swanson, 1989; Akota et al., 1998; Kolokythas et al., 2010). Swanson 

(1989) observou que os casos de AS foram menos numerosos no grupo que recebeu 

suspensão de tetraciclina tópica (3,9%) em relação ao grupo controle negativo 

(20,4%), após exodontia de terceiros molares mandibulares. Sorensen e Preisch 

(1987) viram uma redução de 28,7% a 14,6% na incidência de alveolite seca e Akota 

et al. (1998) uma diminuição de 35% a 4% em alvéolos de terceiros molares inferiores 

tratados com TTC. Uma revisão sistemática concluiu que existe forte evidência 

mostrando que o tratamento local com tetraciclina tem um efeito clinicamente 

relevante na prevenção de AS (Hedstrom; Sjogren, 2007). Já um estudo mais recente 

mostrou que o grupo que recebeu TTC teve menor dor e inflamação pós-operatória, 

porém, a diferença com o grupo controle não foi estatisticamente significante (Sanchis 

et al., 2004).  

 

Efeitos colaterais causados pela aplicação profilática de tetraciclina tópica têm 

sido notificados. Isto se deve principalmente ao tipo de veículo e forma farmacêutica 

empregada. A aplicação de uma tetraciclina incorporada em um carregador à base de 

petróleo causou uma lesão inflamatória granulomatosa conhecida como miosferulose, 

provocada pela emulsão de substâncias lipídicas em eritrócitos extravasados (Lynch 

et al., 1984; Belfiglio et al., 1986). Por outro lado, o uso de pó de tetraciclina carreado 

em fibras de ácido polilático causou uma reação de células gigantes. Acredita-se que 

isto foi provocado pela falta de solubilidade do pó e ainda agravado por certas 

características hidrofóbicas do polímero biodegradável associado (Moore; Brekke, 

1990). Outro relato descreveu a ocorrência de neurite do nervo alveolar inferior seis 

meses depois da exodontia de terceiro molar e aplicação tópica de tetraciclina 
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(Zuniga; Leist, 1995). Não obstante, o próprio autor afirma que a tetraciclina pode ser 

capaz de induzir uma hiperalgesia inflamatória quando aplicada em contato direto 

sobre um nervo com lesão prévia do epineuro e, portanto, é provável que a aplicação 

de tetraciclina sobre um feixe nervoso não danificado, não teria resultado em uma 

neurite. 

 

Em um trabalho realizado em ratos, foi criado um ambiente propício para a 

ocorrência de alveolite seca através da aplicação de adrenalina (1:1000) no alvéolo 

após exodontia. No mesmo tempo cirúrgico, o alvéolo foi irrigado com cloridrato de 

tetraciclina (100 mg/mL). Verificou-se que a incidência de AS foi menor no grupo que 

recebeu TTC após a aplicação de adrenalina. A tetraciclina também causou alterações 

significativas na microbiota dos sítios cirúrgicos, diminuindo o número de anaeróbios, 

porém, aumentando a participação de microrganismos resistentes, especialmente os 

anaeróbios facultativos. Desta forma o uso de tetraciclina intra-alveolar foi 

desaconselhado como um procedimento de rotina profilática após exodontias (Bosco 

et al., 2008). 
 

 

2.3.2 Oxitetraciclina 
 

 

No início da década de 1950, Alexander Finlay da Pfizer descobriu a 

oxitetraciclina (OTC), um metabólito secundário da bactéria Streptomyces rimosus 

encontrada no solo da região de Terra Haute ― Indiana, e na época a chamou de 

terramicina (Morejón García et al., 2003; Nguyen et al., 2014). A oxitetraciclina é um 

inibidor da síntese proteica eficaz frente a uma série de patógenos gram-positivos e 

gram-negativos, pelo qual é considerada um antibiótico de amplo espectro (Petkovic 

et al., 2017).  

 

É utilizada no tratamento de múltiplas infecções (ex: intestinais, respiratórias, 

dermatológicas, oftalmológicas) tanto em humanos como em animais (Stone; 

Chodosh, 2004; Olszewska, 2006; Dougnon et al., 2017; Herrero-Fresno et al., 2017; 

Petkovic et al., 2017). Quando ingerida por via oral, a oxitetraciclina é absorvida no 

estômago, duodeno e intestino delgado. Sua meia vida é ≈ 9,2 h e o tempo para atingir 
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a concentração plasmática máxima (Tmax) é de ≈ 3 h (Agwuh; MacGowan, 2006). 

 

A oxitetraciclina também possui efeitos não antimibrobianos. Em um estudo em 

cultura de células foi observado que a oxitetraciclina (10 μg/mL) suprimiu a produção 

de muco nas células epiteliais respiratórias humanas e diminuiu a inflamação pela 

redução na produção da proteína Mucin 5AC e das interleucinas IL-1β e IL-8 (Shah et 

al., 2017b). Outro estudo laboratorial mostrou que a oxitetraciclina inibiu a 

osteoclastogênese e a reabsorção óssea e estimulou a apoptose em culturas de 

macrófagos da medula óssea do rato. Além disso, a análise histomorfométrica de 

tíbias de ratos revelou que a OTC (administração subcutânea, 2 aplicações, 20 mg/kg) 

diminuiu a superfície erodida, o número de osteoclastos por perímetro ósseo e a 

superfície dos osteoclastos por superfície óssea em cerca de 50% (Zhou et al., 2010).  

 

Na odontologia, a oxitetraciclina tem sido utilizada no tratamento de diversas 

condições. Uma publicação relatou o sucesso do tratamento de uma infecção 

endodôntica refratária causada por Staphylococcus epidermidis, mediante o uso de 

cloridrato de oxitetraciclina sistêmica (500 mg a cada 6 horas durante 7 dias), 

complementada com uma dose de ceftriaxona (1 g intramuscular) (Goncalves et al., 

2016). A oxitetraciclina também foi utilizada com sucesso no tratamento de 

osteorradionecrose da mandíbula (500 mg a cada 6 horas durante 3 semanas) em 

conjunto com o debridamento cirúrgico (Millett et al., 1990). 

 

Outro estudo propôs o uso de OTC na terapia da sialoadenite e sialorréia 

recorrentes com a hipótese de que a OTC causaria uma atrofia glandular. Os autores 

injetaram 0,3 mL de oxitetraciclina (100 mg/mL) na glândula submandibular de coelhos 

e observaram a formação de fibrose, porém, não houve atrofia glandular. Por este 

motivo recomendaram mais estudos com seguimento maior para comprovar sua 

hipótese (Guclu et al., 2016). Por outra parte, também foi observado que a 

oxitetraciclina tópica pode ser terapeuticamente útil para retardar a ruptura patológica 

do tecido periodontal, e ainda para induzir a regeneração de tecidos periodontais 

perdidos em casos de avulsão e necessidade de reimplante dental, devido ao seu 

efeito antimicrobiano e à inibição da colagenase e da atividade osteoclástica 

(Kabashima et al., 2012).  
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Um produto comercial com OTC desenvolvido pela Pfizer, Terra-Cortril®, tem 

sido empregado para a prevenção de alveolite seca. Trata-se de um fármaco contendo 

cloridrato de oxitetraciclina e hidrocortisona como princípios ativos, além dos 

excipientes petrolato branco e petrolato líquido na pomada, ou óleo mineral com 

estearato de alumínio na suspensão oftálmica (Pfizer, 1999, 2013). Uma série de 

estudos clínicos testaram Terra-Cortril® impregnado em esponjas gelatinosas 

reabsorvíveis no alvéolo após exodontia de terceiros molares inferiores, e observaram 

que o produto foi eficaz para reduzir a incidência de alveolite seca (Julius et al., 1982; 

Rutledge; Marcoot, 1984; Fridrich; Olson, 1990). Ao longo dos anos, o uso deste 

produto começou a ser evitado devido ao surgimento de casos de miosferulose, 

causados pela presença de petrolatos na sua composição (Lynch et al., 1984; Belfiglio 

et al., 1986; Wallace; Neville, 1990); não obstante, um estudo epidemiológico mais 

recente, realizado na Suíça, mostrou que Terra-Cortril® ainda é um produto 

amplamente utilizado pelos dentistas após extrações dentárias (Vlcek et al., 2015). 

 

 

2.4  NANOFIBRAS POLIMÉRICAS 

 

 

Os métodos convencionais de administração de fármacos são desenvolvidos 

para liberar rapidamente o princípio ativo. Os sistemas de liberação controlada (SLC), 

dentre eles as nanofibras poliméricas, possibilitam a liberação do fármaco de forma 

mediata durante um tempo prolongado, assim como a manutenção da concentração 

dentro da faixa terapêutica durante um tempo maior e a redução do número de doses. 

Ainda, podem proteger substâncias instáveis e melhorar a entrega do fármaco em 

áreas de difícil acesso, como a barreira hematoencefálica, e locais onde a solubilidade 

de fármacos hidrofóbicos esteja prejudicada (Felice et al., 2014).  

 

Os SLC são muito utilizados no transporte e liberação de antibióticos e outros 

agentes antimicrobianos, diminuindo o risco de toxicidade sistêmica e 

desenvolvimento de resistência bacteriana, e aumentando a sua meia vida (Stebbins 

et al., 2014). Especificamente nas infecções ósseas, a dificuldade enfrentada pelos 

agentes patogênicos invasivos na tentativa de colonizar o osso, é diretamente 

proporcional à dificuldade enfrentada pelos clínicos para garantir a entrega de 
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antibióticos no local da infecção e curá-la, pelo qual os SLC são especialmente úteis 

(Uskokovic, 2015). 

 

Na cavidade oral, os sistemas tópicos de liberação controlada têm múltiplas 

vantagens clínicas e farmacológicas tais como: maior substantividade, conforto para 

o paciente, aumento do coeficiente de difusão da droga, redução da dose e diminuição 

dos efeitos colaterais relacionados à administração sistêmica. Exemplos destes 

sistemas utilizados na odontologia são os vernizes, lipossomas, nanopartículas, 

nanoesferas e nanofibras (Steinberg; Friedman, 2017).  

 

As nanofibras vêm sendo exploradas como sistemas de liberação controlada 

de fármacos para tratamento de distúrbios, infecções e na engenharia tecidual (Singh 

et al., 2018). São consideradas como nanométricas, as fibras com diâmetros inferiores 

a 1000 nm ou 1 µm (Valizadeh; Mussa Farkhani, 2014). Estas possuem características 

importantes, como baixa densidade, alta porosidade e flexibilidade, poros de tamanho 

pequeno, maior área de superfície em relação ao volume, boas propriedades 

mecânicas e aceitam vários tipos de modificação da superfície (Huang et al., 2003; 

Tonglairoum et al., 2016). As vantagens do uso de nanofibras em relação a outros 

SLC como as nanocápsulas, nanopartículas ou micelas é a possibilidade de terapias 

locais (tópicas), mantendo o dispositivo em áreas específicas do corpo e diminuindo 

a incidência de efeitos adversos próprios dos tratamentos sistêmicos (Greiner; 

Wendorff, 2007; Liu et al., 2017). 
 

As nanofibras podem ser produzidas pelo método de eletrofiação, uma técnica 

barata, eficaz e versátil para incorporar diversos tipos de polímeros, misturas 

poliméricas, cerâmicas, sol-gel e compósitos (Celebioglu et al., 2016). As nanofibras 

produzidas por eletrofiação são efetivos curativos de revestimento em ferimentos, por 

providenciarem um ambiente propício para a regeneração tecidual. Estas fibras 

formam um arcabouço com estrutura similar à matriz extracelular dos tecidos, 

providenciando resistência mecânica e facilitando a migração celular. Além disso, sua 

alta porosidade facilita o intercâmbio de oxigênio, nutrientes, citocinas e resíduos 

(Choi et al., 2015; Kishan; Cosgriff-Hernandez, 2017).  
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Além das nanofibras sólidas clássicas de superfície lisa, as nanofibras geradas 

por eletrofiação também podem ser modificadas a fim de melhorar o desempenho 

desses dispositivos e aumentar sua similaridade com os tecidos do organismo. Isto 

inclui a funcionalização da superfície e/ou núcleo com moléculas ou nanopartículas 

bioativas (durante ou após o processo de eletrofiação) e a formação de filmes com 

diversos arranjos de arquitetura tridimensional (Luong-Van et al., 2006; Sill; von 

Recum, 2008; Kishan; Cosgriff-Hernandez, 2017; Xue et al., 2017). 

 

 

2.4.1 Eletrofiação 
 

 

Várias técnicas já foram empregadas para a obtenção de fibras poliméricas (ex: 

separação de fases, síntese de modelo e automontagem), porém, a eletrofiação ou 

fiação eletrostática é o único método que pode ser utilizado na produção em massa 

de nanofibras de diversos polímeros, de forma simples e barata (Huang et al., 2003; 

Goonoo et al., 2014). A eletrofiação é um processo controlado por forças 

eletrostáticas, onde a extração contínua de nanofibras de um fluido viscoelástico 

depende da repulsão eletrostática entre as cargas de superfície (Rutledge; Fridrikh, 

2007; Xue et al., 2017), sendo necessário que exista uma diferença de potencial entre 

a seringa que contém o material polimérico e o suporte onde serão depositadas as 

fibras (Luong-Van et al., 2006; Sill; von Recum, 2008).  

 

Em um sistema de típico de eletrofiação (Figura 2.4), uma solução polimérica é 

bombeada através de um capilar cuja ponta possui um diâmetro interno na ordem de 

100 μm, e que se encontra a uma distância de 10 a 25 cm de um coletor aterrado 

(contra-eletrodo) onde serão depositadas as fibras (normalmente uma placa metálica 

ou um cilindro rotativo). Ao mesmo tempo, este capilar funciona como um eletrodo, ao 

qual é aplicado um campo elétrico elevado (100-500 kV/m). A tensão aplicada provoca 

inicialmente uma deformação em forma de cone (cone de Taylor) na gota de solução 

de polímero (Greiner; Wendorff, 2007). Com tensões maiores, um jato é formado a 

partir da gota deformada quando a sua força eletrostática ultrapassa a tensão 

superficial da gota de polímero. Este jato eletricamente carregado se move em direção 

ao coletor formando múltiplos filamentos que sofrem alongamento e afinamento. No 
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caminho do coletor, o solvente evapora e uma rede de fibras sólidas interconectadas 

são precipitadas em altas velocidades (≥ 40 m/s) sobre o coletor (Greiner; Wendorff, 

2007; Choi et al., 2015; Kishan; Cosgriff-Hernandez, 2017). 
 

Figura 2.4 – Sistema de eletrofiação 

 
Fonte: Adaptado de Greiner e Wendorff (2007) 

 

As fibras formadas durante a eletrofiação podem ter morfologia variada. Em 

alguns casos, as fibras não são redondas, mas são fitas planas e, em outros casos, a 

distribuição dos diâmetros das fibras é ampla. Às vezes, grânulos são formados em 

lugar de fibras, e fibras com grânulos dispostos como pérolas em uma corda também 

podem ser vistas (Greiner; Wendorff, 2007). A morfologia e a dimensão das fibras 

eletrofiadas dependem de um conjunto de parâmetros de processamento (Tabela 2.2) 

tipicamente divididos em: propriedades intrínsecas da solução (peso molecular e 

solubilidade do polímero, condutividade elétrica, viscosidade, tensão superficial), 

condições de processamento (voltagem aplicada, distância ao coletor, taxa de fluxo) 
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e condições ambientais (umidade, temperatura) (Huang et al., 2003; Kishan; Cosgriff-

Hernandez, 2017). 

 

A viscosidade da solução, que é controlada pela concentração de polímero e 

pelo peso molecular, deve ser suficiente para resistir às forças de repulsão 

eletrostática durante o desenho das fibras, caso contrário, a quebra de fibras resulta 

na formação de gotículas e pulverização. O aumento da viscosidade da solução 

dificulta a formação do jato, porém, gera fibras de diâmetros maiores e diminui a 

formação de grânulos ao longo da fibra (Choi et al., 2015; Kishan; Cosgriff-Hernandez, 

2017).  

 

Já as forças de repulsão eletrostática podem ser moduladas alterando a 

condutividade da solução. Aumentar a condutividade da solução pode resultar em 

fibras livres de defeitos, diminuição da formação de grânulos e diâmetros menores 

pela repulsão de carga aumentada. A escolha do solvente, a adição de sais e a 

utilização de polímeros condutores podem mudar este parâmetro (Kishan; Cosgriff-

Hernandez, 2017). A tensão superficial também é importante, pois uma maior tensão 

superficial pode causar a formação de grânulos. Este parâmetro pode ser influenciado 

pelo uso de surfactantes (Greiner; Wendorff, 2007; Choi et al., 2015). 

 

A taxa de fluxo determina o tamanho da gota da solução que está exposta ao 

campo elétrico na ponta da agulha. O aumento do fluxo pode resultar em aumento da 

umidade das fibras e aumento da formação de grânulos. A distância entre a ponta da 

agulha e o coletor determina o tempo de percurso do jato, sendo que uma distância 

maior permite uma maior evaporação do solvente e diminuição da umidade das fibras. 

O aumento do tempo de percurso também prolonga a exposição do jato fibroso ao 

campo elétrico, podendo causar divisão de fibras e diminuição do seu diâmetro (Choi 

et al., 2015; Kishan; Cosgriff-Hernandez, 2017). Já a voltagem altera a repulsão de 

carga eletrostática e o campo elétrico entre a ponta da agulha e o coletor, sendo que 

uma voltagem maior pode diminuir o diâmetro das fibras e aumentar a formação de 

grânulos e uma força de campo abaixo do normal pode causar uma falha na formação 

do jato (Sill; von Recum, 2008; Kishan; Cosgriff-Hernandez, 2017). 
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Tabela 2.2 – Resumo do efeito da variação dos parâmetros da eletrofiação na morfologia das 

nanofibras 

Parâmetro Efeito na morfologia das nanofibras 

↑ Voltagem Diâmetro da fibra inicialmente↓, posteriormente ↑ 

↑ Taxa de fluxo Diâmetro da fibra ↑; estruturas peroladas quando o fluxo é 
muito alto 

↑ Distância capilar ― coletor Diâmetro da fibra ↓; estruturas peroladas quando a 
distância é muito curta 

↑ Viscosidade Diâmetro da fibra ↑ 

↑ Condutividade Diâmetro da fibra ↓ 

↑ Volatilidade do solvente Fibras exibem microtextura (poros na superfície, ↑ 
superfície) 

Fonte: Adaptado de Sill e von Recum (2008) 
 

São conhecidos cinco métodos de incorporação de agentes ativos nas fibras, 

incluindo a mistura do agente com a solução de polímero antes da eletrofiação, 

fabricação de uma estrutura casca-núcleo (core-shell) através de eletrofiação coaxial, 

encapsulamento do agente ativo antes de misturá-lo com a solução polimérica, 

tratamento da fibra após a eletrofiação para converter um precursor em sua forma 

ativa, ou untar a superfície da fibra com o agente ativo (Liu et al., 2017). 

 

 

2.4.2 Polímeros reabsorvíveis 
 

 

A literatura apresenta mais de cinquenta diferentes polímeros que foram 

utilizados com sucesso na obtenção de fibras ultrafinas, com diâmetros variando de 

menos de 3 nm a mais de 1 μm. Porém, nos últimos anos, os biopolímeros e polímeros 

biodegradáveis (naturais e sintéticos) têm despertado um grande interesse devido a 

suas múltiplas utilidades na área médica (Huang et al., 2003). Estes são degradados 

progressivamente ao longo de um período de tempo no qual vão funcionar como 

arcabouços e/ ou liberar princípios ativos. Dependendo do tipo de disposição das 

cadeias do polímero (linear, ramificada ou reticulada) e sua natureza cristalina / 
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amorfa, a taxa de degradação pode ser alterada (Goonoo et al., 2014; Prakasam et 

al., 2017).  

 

O ácido polilático (PLA), ácido poliglicólico (PGA), poli (ácido lático-co-ácido 

glicólico) (PLGA) e a poli (ɛ-caprolactona) (PCL) são alguns exemplos de polímeros 

que vêm sendo utilizados na confecção de nanofibras pelo processo de eletrofiação, 

entretanto, seu uso na medicina começou há muitos anos, por exemplo, em suturas 

absorvíveis e em sistemas de osteossíntese (Huang et al., 2003; Felice et al., 2014; 

Al-Moraissi; Ellis, 2015; Prakasam et al., 2017). Na odontologia, os polímeros 

biodegradáveis têm destaque na área de periodontia, principalmente na liberação de 

antibióticos e antissépticos tais como: tetraciclina (Shahi et al., 2017), metronidazol 

(Varshosaz et al., 2002) e clorexidina (Yue et al., 2004; Morelli et al., 2017). Na 

regeneração tecidual eles também desempenham um papel importante na 

repopulação celular guiada pela formação de arcabouços e liberação de fatores de 

crescimento. Dentro de defeitos ósseos agem como membrana de barreira e no 

tratamento de infecções são importantes ferramentas para a liberação de antibióticos 

(Shalaby; Salz, 2006). 

 

O poli (ácido láctico-co-glicólico) é um dos biomateriais mais utilizados para 

microencapsulação e liberação prolongada de fármacos, proteínas e antígenos. O 

PLGA possui boa biodegradabilidade e é reconhecido como seguro pelas agências 

reguladoras internacionais, incluindo a Food and Drug Administration dos Estados 

Unidos (Han et al., 2016). No entanto, alguns autores relatam que podem existir 

problemas de biocompatibilidade relacionados ao pH ácido produzido pelos resíduos 

de degradação do PLGA, que alteram a bioatividade do fármaco ou induzem irritação 

e inflamação ao paciente (Felice et al., 2014; Goonoo et al., 2014). O ácido polilático 

é um éster biodegradable sintetizado a partir de fontes naturais como amido e grãos. 

Apresenta boa rigidez, resistência e bioatividade e já foi utilizado em vários tipos de 

implantes ósseos e na regeneração tecidual guiada (Al-Moraissi; Ellis, 2015; Yao et 

al., 2017). O PLA também foi utilizado dentro do alvéolo dentário para a prevenção de 

alveolite seca. Acreditava-se que este material poderia constituir uma matriz estável 

de suporte para o coágulo sanguíneo, e posteriormente para o tecido de granulação 

e osteóide (Hooley; Golden, 1995; Kolokythas et al., 2010). Não obstante, foram 

reportadas complicações com seu uso e foi visto um aumento nos casos de AS nos 
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pacientes que receberam PLA após exodontia (Moore; Brekke, 1990; Hooley; Golden, 

1995). 

 

A poli (ɛ-caprolactona) (PCL) é um poliéster alifático semi-cristalino, que possui 

excelente biocompatibilidade, biodegradabilidade, boa resistência mecânica, boa 

porosidade e maior resistência à fratura do que a maioria de polímeros 

biocompatíveis. Ao mesmo tempo, a PCL possui variadas opções de flexibilidade e 

modelagem, permitindo a obtenção de produtos de diversos formatos (Elangomannan 

et al., 2017; Prakasam et al., 2017). Este polímero é degradado essencialmente por 

hidrólise das ligações éster, pela reação com a água dos tecidos (Goonoo et al., 2014). 

É mais estável em comparação aos polilactídeos porque tem menos ligações éster 

por monômero e, por conseguinte, leva mais tempo para que os fragmentos da cadeia 

PCL sejam hidrolisados. O produto de degradação da PCL é o ácido 6-hidroxicaproico; 

molécula que pode ser absorvida por células, metabolizadas e eliminadas pela 

excreção renal, sem ficar acumuladas no corpo (Malikmammadov et al., 2017). O pH 

do meio é influente na taxa de degradação, pois, no meio alcalino a degradação da 

PCL é mais rápida do que no ambiente ácido (Hernández et al., 2013). 

 

A PCL é amplamente utilizada em implantes médicos, geralmente implantes de 

longo prazo devido à sua alta cristalinidade, e em sistemas de liberação controlada 

graças a sua permeabilidade (Prakasam et al., 2017). Nos últimos anos, as nanofibras 

de PCL têm sido empregadas em arcabouços biomiméticos, especialmente para a 

regeneração óssea, pois estas têm uma extensa área superficial (poros) e, portanto, 

podem proporcionar um microambiente desejável para a adesão e proliferação celular 

precoce, e formação de tecido mineralizado (Yoshimoto et al., 2003; Gao et al., 2016; 

Khandaker et al., 2017).  

 

O polímero PCL puro e em misturas poliméricas também tem sido utilizado na 

elaboração de nanofibras para cicatrização de feridas, enxertos vasculares (de 

Valence et al., 2012; Augustine et al., 2014; Bertram et al., 2017; Sharif et al., 2017) e 

até na interface de dois tecidos (Lee et al., 2011). Assim como para a liberação de 

antimicrobianos como triclosan (del Valle et al., 2012), nanopartículas de prata 

(Augustine et al., 2016) e tetraciclina (Zahedi et al., 2011; Liu et al., 2017). Além disso, 
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foi descrito anteriormente que a caprolactona (monômero da PCL) seria capaz de inibir 

a atividade proteolítica e fibrinolítica da plasmina (Auerswald; Doleschel, 1967).   
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

O objetivo principal deste estudo foi preparar uma nanofibra polimérica de 

policaprolactona e oxitetraciclina (PCL/OTC), e ainda avaliar suas propriedades físicas 

e biológicas in vitro e in vivo, visando seu futuro uso no tratamento de alveolite seca. 

 

 

3.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Realizar o preparo da nanofibra polimérica (PCL/OTC) e sua caracterização 

física através da microscopia eletrônica de varredura e avaliação do seu perfil de 

liberação. 

 Avaliar as propriedades antimicrobianas do cloridrato de oxitetraciclina 

quando incorporado na nanofibra PCL/OTC, frente a um biofilme bacteriano composto 

por Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermédia, Fusobacterium nucleatum, 

Eikenella corrodens, Streptococcus sanguis e Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. 

 Observar os aspectos histomorfológicos e histomorfométricos do processo de 

reparo do alvéolo de molar de ratos com alveolite seca induzida, sob ação da nanofibra 

PCL/OTC.  

 Quantificar os osteoclastos presentes no alvéolo durante o tratamento da 

alveolite seca com a fibra PCL/OTC, mediante a coloração da fosfatase ácida 

resistente ao tartarato (TRAP). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1  PREPARO E CARACTERIZAÇÃO DA NANOFIBRA 

 
 

A fase de preparo e caracterização das nanofibras foi realizada no Instituto de 

Química da Universidade Federal de Minas Gerais (Laboratório de Encapsulamento 

Molecular e Biomateriais). A policaprolactona (PCL), com um peso molecular de 

43.000 - 50.000 kDa, foi comprado da Polyscience Inc. (Warrington, PA, USA). O 

diclorometano (DCM), metanol (MeOH) e o cloridrato de oxitetraciclina foram 

comprados da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). Todos os reagentes foram de grau 

analítico (grau de pureza elevada) (Tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1 – Propriedades físico-químicas dos componentes  

 
Cloridrato de 

Oxitetraciclinaa 
Policaprolactonab Caprolactonac 

Fórmula 

molecular 
C22H25ClN2O9 [C6H10O2]n C6H10O2 

Estrutura 

molecular 

   

Massa 

molar 
496,897 g/mol 43000 - 50000 g/mol 114,144 g/mol 

Ponto de 

fusão 
184,5 °C 60 °C -1.5 °C 

Ponto de 

ebulição 
- - 237 °C 

Densidade 1,63 g/cm³ (20 °C) - 1,07 g/cm³ 

aNational Center for Biotechnology Information (2004b); bPolysciences Inc (2013); 
cNational Center for Biotechnology Information (2004a) 
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4.1.1 Processo de eletrofiação  

 

 

Durante esta fase, os parâmetros utilizados no estudo de Karuppuswamy et al. 

(2015) foram seguidos como base e adaptados. Duas fibras foram preparadas pelo 

processo de eletrofiação, uma contendo o polímero policaprolactona com cloridrato 

de oxitetraciclina (PCL/OTC) e outra contendo unicamente o polímero PCL para ser 

utilizada como controle nos testes in vivo.  

 

Para a elaboração da fibra PCL/OTC, em primeiro lugar foi preparada a solução 

polimérica dissolvendo 1 g de PCL em 10 mL do solvente diclorometano/metanol 

previamente preparado na proporção de 7:3 (v/v). A solução foi agitada a temperatura 

ambiente até a completa dissolução do polímero. Posteriormente 15 mg do 

antimicrobiano OTC foi acrescentado na solução polimérica. A mistura foi mantida sob 

agitação constante até o momento em que foi colocada na seringa do equipamento 

de eletrofiação. Desta forma obtivemos fibras contendo 14,78 μg de OTC/ mg de fibra: 

	
Peso	total=	1000	mg	PCL	+	15	mg	OTC=	1015	mg	

	
OTC⁄mg	fibra	=	(15×1)/1015=	0,01478	mg	OTC=	14,78	µg	OTC/mg	fibra	

 

O sistema de eletrofiação foi montado utilizando-se uma fonte de alta tensão 

(Gamma High Voltage Research ES40), uma bomba de infusão que controla a 

velocidade de bombeamento da solução (Harvard Apparatus PHD 2000) e um coletor 

de fibras (placa metálica). A bomba de infusão foi acoplada a uma seringa contendo 

8 mL da solução polimérica preparada previamente. A fonte de alta voltagem foi 

conectada à cânula da seringa e ao coletor das fibras. Todo o equipamento foi coberto 

com papel escuro para evitar que a solução fosse exposta à luz e ocorresse oxidação 

do fármaco. A distância entre a ponta da cânula e a superfície do coletor foi de 15 cm, 

a velocidade de bombeamento de 5 mL/h e a voltagem de 20 kV (Figura 4.1). O 

processo foi acompanhado por microscopia óptica e pelo aspecto do material 

observado no coletor. Após a eletrofiação, as fibras (Figura 4.2) foram armazenadas 

em embalagem plástica escura.  
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Figura 4.1 – Sistema de eletrofiação (UFMG) e parâmetros de produção das fibras 

 
Fonte: A autora 

 
Nanofibras contendo apenas o polímero PCL foram preparadas pelo mesmo método 

para comparação dos resultados durante os testes biológicos. 

 
Figura 4.2 – Aspecto da nanofibra no início e fim da eletrofiação 

 
Fonte: A autora 
a) primeiras nanofibras depositadas sobre a placa coletora, b) aspecto macroscópico final do filme 
nanofibrílico de PCL, após o depósito de várias camadas de nanofibras 
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4.1.2 Microscopia eletrônica de varredura 

 
 

A morfologia da superfície e o diâmetro das fibras foram analisados com 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). As nanofibras foram imobilizadas no 

porta-amostras e metalizadas com uma camada de 5 nm de ouro. As análises foram 

realizadas em alto vácuo com uma tensão de aceleração do feixe de elétrons de 20 

kV em microscópio FEG - Quanta 200 FEI (FEI Company, Hillsboro, OR).  

 

 

4.1.3 Perfil de liberação  

 

 

O perfil de liberação do princípio ativo OTC incorporado nas nanofibras foi 

avaliado em triplicatas (Monteiro et al., 2017). Vinte mg de fibra foram depositados em 

Eppendorfs contendo 1 mL de tampão fosfato salino (PBS, pH 7,4). Estes frascos 

foram colocados em incubadora à 37 ºC e rotação de 50 rpm. Em intervalos de tempo 

predeterminados (entre 0 e 350 h), as amostram foram centrifugadas e o 

sobrenadante foi coletado para análise. Em seguida o mesmo volume de solução 

tampão PBS foi adicionado em cada frasco para manter o volume inicial da solução, 

e as amostras foram incubadas novamente sob as mesmas condições. A liberação de 

OTC foi determinada com espectrofotômetro UV-VIS a 475 nm (Thermo Scientific, 

USA), de acordo com a curva de calibração do fármaco (realizada previamente com 

soluções de OTC pura, em concentrações conhecidas). 

 

 

4.2  TESTE MICROBIOLÓGICO 
 
 

Esta fase do estudo foi realizada na Faculdade de Odontologia da UFMG 

(Laboratório de Pesquisa da Profa. Maria Esperanza Cortés). A fibra polimérica sem 

fármaco (PCL) e a fibra carregada com OTC (PCL/OTC) foram testadas em um 

biofilme contendo seis cepas bacterianas de interesse odontológico: Porphyromonas 

gingivalis (P. gingivalis) ATCC 49417, Prevotella intermédia (P. intermédia) ATCC 



65 

49046, Fusobacterium nucleatum (F. nucleatum) ATCC 25586, Eikenella corrodens 

(E. corrodens) ATCC 23834, Streptococcus sanguis (S. sanguis) ATCC 10557 e 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A.a) ATCC 29522. Todas as cepas foram 

provenientes da Fundação Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro, RJ).  

 

Para iniciar, os liófilos bacterianos foram reidratados em caldo Brain Heart 

Infusion (Himedia, Mumbai, India). Para a cultura de A.a, este foi suplementado com 

1% de hemina e 1% de menadiona (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). As bactérias 

permaneceram em crescimento durante 48 h a 37 ˚C em estufa bacteriológica. S. 

sanguis e E. corrodens cresceram em ambiente microaerófilo, pelo qual foram 

colocadas em uma jarra de anaerobiose com uma vela acesa no interior para remoção 

parcial de oxigênio. F. nucleatum, A.a., P. intermédia e P. gingivalis cresceram em 

ambiente anaeróbio dentro de uma jarra de anaerobiose que foi conectada a uma 

bomba a vácuo, para remoção total do oxigênio interno, e preenchida com 10% de 

CO2 e 90% de nitrogênio. 

 

Após o período crescimento, foi preparado o biofilme bacteriano pela introdução 

de uma alíquota (240 µL) do meio de cultura de cada uma das bactérias mencionada 

acima, em meio de cultura Mueller Hinton (Difco, Detroit, MI, USA). A quantidade de 

meio de cultura Mueller Hinton foi suficiente (aproximadamente 900 µL) para atingir 

uma absorbância em torno de 0,08, observada no espectrofotômetro Spectrumlab 

22PC (Spectrum Laboratories Inc., Houston, TX, USA) a 625 nm. Uma absorbância 

entre 0,08 e 0,13 correspondente a 0,5 na escala de McFarland (equivalente a 1x108 

células/mL) (Cruz Olivo et al., 2017). 

 
Em seguida, 50 µL deste biofilme misto foram colocados em 35 poços de uma 

microplaca de 96 poços adicionados a 50 µL de caldo Mueller Hinton. As nanofibras 

PCL e PCL/OTC foram cortadas em espécimes quadrados de 5 mm2, contendo 

aproximadamente 6,6 μg de oxitetraciclina cada um. Dois destes espécimes foram 

colocados em cada poço, obtendo uma quantidade de ≈13,2 μg de OTC/poço 

(132 μg/mL). As amostras foram testadas em triplicatas. Cinco poços com biofilme e 

sem nenhuma fibra também foram acrescentados na placa como controle de 

crescimento (Figura 4.3).  
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Figura 4.3 – Microplaca contendo o biofilme em contato com as nanofibras (triplicata) 

 
Fonte: A autora 
Cada poço da microplaca contém: biofilme misto, caldo Mueller-Hinton e as nanofibras de 
policaprolactona pura (PCL) e com oxitetraciclina (PCL/OTC). Ο Controle de crescimento 

 

Após os tempos de contato predeterminados (1, 4, 24, 30 e 48 h), alíquotas de 

cada poço (40 μL) foram removidas e colocadas na primeira coluna de outra 

microplaca de 96 poços (uma placa para cada amostra da triplicata em cada tempo 

de análise). A partir da amostra na primeira coluna, foi feita uma diluição seriada até 

a décima coluna da microplaca. A continuação, 10 μL da primeira, segunda, quarta, 

sexta, oitava e décima coluna foram semeadas em placas de Petri com Agar Mueller 

Hinton (Difco, Detroit, MI, USA), previamente divididas em seis partes (Figura 4.4).  

 
Figura 4.4 – Diluição das alíquotas e semeado em placa de Petri 

 
Fonte: A autora  
Processo de diluição das alíquotas obtidas após os tempos de contato do biofilme com as 
nanofibras e semeado em seis partes da placa de Petri, correspondentes às seis diluições 
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As placas de Petri foram incubadas durante 24 h e após este tempo, o número 

de Unidades Formadoras de Colônia (UFC) foi contada (Tonglairoum et al., 2016). A 

porcentagem de colônias remanescentes foi obtida a partir do controle de 

crescimento, equivalente a 100%. 

 

 

4.3  ANÁLISE HISTOLÓGICA 

 
 

Este experimento prospectivo foi realizado no Instituto de Ciências Biomédicas 

da Universidade de São Paulo, e obteve aprovação do Comitê de Ética para o Uso de 

Animais (Anexo A, B e C). Foram utilizados 72 ratos (Rattus norvegicus, albinus, 

Wistar) machos, pesando entre 250-350 gramas. Os animais foram alimentados com 

ração sólida (triturada no pós-operatório) e água “ad libitum”, e acondicionados em 

gaiolas forradas com maravalha. O ambiente permaneceu com luz controlada com 

ciclo claro-escuro de 12 horas e a 21ºC no Biotério do Departamento de Biologia 

Celular e do Desenvolvimento do ICB-USP. Foi realizada a extração de um molar 

inferior e a indução de alveolite seca (AS). Posteriormente os animais foram 

distribuídos em três grupos (n=24) segundo o tratamento que iriam receber:  

 

• ALV → Controle positivo: Alvogyl® (Septodont, Saint Maur des Fosses, França); 

• PCL/OTC → Alvéolo preenchido com nanofibra de PCL com oxitetraciclina; 

• PCL → Alvéolo preenchido com nanofibra de PCL sem OTC. 

 

Previamente à cirurgia, os animais foram anestesiados com cloridrato de 

quetamina (85 mg/kg) e xilazina (10 mg/kg) por via intraperitoneal. Todos os animais 

foram submetidos à exodontia de primeiro molar inferior direito utilizando instrumento 

de Hollemback para luxação e avulsão do dente (Figura 4.5). Após a avulsão, os 

alvéolos das raízes mesial e distal foram irrigados com 0,1mL de solução de epinefrina 

1:1000, com o intuito de evitar a formação de coágulo. Após a cirurgia, todos os 

animais receberam o analgésico paracetamol na dose de 200 mg/Kg dissolvido na 

água disponível no bebedouro.  
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Figura 4.5 – Exodontia de primeiro molar inferior de rato 

 
Fonte: A autora 
a) Infiltração de anestésico local na área cirúrgica, b) luxação do molar com Hollemback, c) alvéolo 
após a remoção do dente. 

 

No dia 2 após a cirurgia, confirmada a ausência de coágulo, foi realizada nova 

anestesia para aplicação dos fármacos. No caso das nanofibras, um disco de 

aproximadamente 5 mm de diâmetro foi condensado nos alvéolos mesial e distal, com 

ajuda de cureta de dentina. No 7º, 14º ou 21º dia após a exodontia (8 ratos por tempo) 

foi realizado o procedimento de eutanásia em câmara de CO2 para remoção do 

fragmento de mandíbula da região do dente extraído (Viera, 2016). 

 

As amostras obtidas foram fixadas em solução de paraformaldeído 4% (pH 7,4) 

durante 30 horas e descalcificadas em E.D.T.A. 4,13% durante seis semanas (troca 

do líquido: 3 vezes por semana). Após a descalcificação, as peças foram 

desidratadas, incluídas em parafina e cortadas com espessura de 6 µm. Três cortes 

de cada animal foram montados em lâminas previamente tratadas com poli-L-lisina 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) e corados com hematoxilina-eosina. Um 

histologista experiente, de forma cega, avaliou os cortes histológicos em microscópio 

de luz com aumento de 2,5 a 200x, considerando a morfologia tecidual quanto à 

presença de coágulo sanguíneo e infiltrado inflamatório, proliferação de tecido de 

granulação, tecido necrótico, presença de bactérias e síntese de matriz óssea para 

descrição histomorfológica.  

 

Para a avaliação histomorfométrica, fotos de todas as lâminas foram adquiridas 

utilizando um microscópio Leica DM 2500 com câmera digital e o software Leica 

Application Suite V.4.1 (Leica Microsystems, Wetzlar, Alemanha), no aumento de 2,5x. 
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Posteriormente, cada foto foi cortada com um tamanho padrão (5,5 x 9 cm), de tal 

forma que unicamente o alvéolo distal foi capturado nesta área (Adobe Photoshop 

C64, Adobe Systems Incorporated, San José, USA). Finalmente foi utilizado o 

software WCIF ImageJ (Bethesda, USA) para delimitação da área de interesse 

(ferramenta Freehand) e mensuração da mesma em µm2 (Figura 4.6). 

 
Figura 4.6 – Processamento das fotografias das lâminas histológicas 

 
Fonte: A autora 
a) Fotografia inicial da lâmina (aumento 2,5x), b) delimitação da área que engloba o alvéolo distal, c) 
mensuração da área de neoformação óssea (WCIF ImageJ) 
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Foram quantificadas as seguintes áreas de interesse: 

 

- Tecido conjuntivo (7º e 14º dias) 

- Neoformação óssea (14º e 21º dias) 

 

Os resultados foram expressos em porcentagem da área de interesse em 

relação à área total da foto (4110349,67 μm2). Os resultados foram analisados com o 

teste de ANOVA 1 fator de variação e Tukey ou com o teste de Kruskal Wallis e Dunn, 

de acordo à homogeneidade e normalidade dos resultados avaliados com o teste de 

Shapiro Wilk. O valor de alfa para todos os testes foi de 5% (GraphPad Prism 6, 

GraphPad Software Inc., La Jolla, CA, USA). 

 

 

4.4  IDENTIFICAÇÃO DE OSTEOCLASTOS 

 
 

A densidade de osteoclastos no alvéolo dentário em processo de reparo foi 

avaliada através da marcação da fosfatase ácida resistente ao tartarato (TRAP), 

proteína altamente expressa em osteoclastos e relacionada à sua atividade de 

reabsorção óssea (Kirstein et al., 2006). Para isto, dois cortes de cada animal (n= 5 

animais /grupo) foram montados em lâminas silanizadas. Estas lâminas foram 

desparafinadas e reidratadas com banhos sequencias de xilol e álcool etílico. 

Posteriormente foram submersas na solução TRAP (descrita a seguir) e colocadas 

em equipamento de banho-maria (37 °C) dentro de uma jarra de Coplin.  

 

Preparação da solução TRAP: 

 

Em um tudo de ensaio foram misturados 0,5 mL de solução granada 

permanente GBC e 0,5 mL de solução de nitrito de sódio. A mistura permaneceu em 

repouso durante 2 minutos antes de ser depositada em um béquer contendo 45 mL 

de água pré-aquecida (37 °C). Finalmente foram acrescentados 0,5 mL de solução de 

naftanol e 2 mL de solução de acetato neste béquer. O kit de soluções para a 

coloração TRAP foi comprado da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). 
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Uma vez que a solução interna da jarra de Coplin atingiu 37 °C, foi adicionado 

1 mL de solução de tartaratos. As lâminas permaneceram em incubação no banho-

maria durante 2h45. Passado este tempo, foram lavadas com abundante água 

destilada e, em seguida, foi realizada uma contracoloração com hematoxilina (Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, USA) durante 10 min. Após este tempo, as lâminas foram 

lavadas em água corrente, desidratadas com concentrações crescentes de álcool e 

xilol e montadas com lamínula. 

 

Cinco campos microscópicos consecutivos (aumento de 40x) da parede mesial 

do alvéolo distal foram fotografados para realizar a contagem de osteoclastos (duas 

seções por animal). Osteoclastos foram identificados como células multinucleadas 

TRAP-positivas (coloração avermelhada, Figura 4.7) e sua contagem foi feita de forma 

cega (Pazzini et al., 2017). 

 
Figura 4.7 – Células TRAP-positivas 

 
Fonte: A autora 
Aparência do tecido corado pela reação de TRAP, mostrando os osteoclastos (setas) junto às 
trabéculas ósseas (aumento 40x). Barra: 50 μm 

 

Os resultados foram expressos em número de células por mm2 e foram 

analisados com o teste de ANOVA 1 fator de variação e Tukey ou com o teste de 

Kruskal Wallis e Dunn, de acordo com a normalidade dos resultados avaliados com o 

teste de Shapiro Wilk. O valor de alfa para todos os testes foi de 5% (GraphPad Prism 

6, GraphPad Software Inc., La Jolla, CA, USA). 
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1  MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

 

As Figuras 5.1 e 5.2 apresentam micrografias para as fibras de PCL puro e de 

PCL com oxitetraciclina (PCL/OTC), respectivamente. 

 
Figura 5.1 – Imagens de MEV das nanofibras poliméricas de policaprolactona 

 
Fonte: A autora 
MEV para as nanofibras de PCL puro obtidas por eletrofiação. Micrografias com magnificação de 5.000x 
(a) e 20000x (b) 
 
Figura 5.2 – Imagens de MEV das nanofibras poliméricas de PCL com oxitetraciclina 

 
Fonte: A autora 
MEV para as nanofibras de PCL com oxitetraciclina obtidas por eletrofiação. Micrografias com 
magnificação de 5.000x (a) e 20000x (b) 
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Observa-se nas micrografias que o processo de eletrofiação foi eficaz para 

obter fibras de PCL puro e de PCL com oxitetraciclina de diâmetro interno nanométrico 

em torno de 300 nm, e com orientação randômica em camadas. Porém, observa-se 

que essas fibras possuem morfologia multiforme, algumas com vários feixes unidos, 

o que pode causar o acúmulo de fármaco em certas microáreas. Nota-se que a adição 

de oxitetraciclina ao polímero não prejudicou a formação e a morfologia das 

nanofibras.  

 

 

5.2  PERFIL DE LIBERAÇÃO 

 

 

As Figuras 5.3 e 5.4 apresentam as curvas de porcentagem de liberação 

cumulativa de oxitetraciclina das fibras de PCL. A curva mostra que em 350 horas as 

fibras liberaram 100% de oxitetraciclina para o meio constituído de PBS com pH 7,4. 

 
Figura 5.3 – Liberação cumulativa de OTC dispersa em fibras de PCL (0 ― 350 h) 

 
Fonte: A autora 

 

Nas primeiras oito horas de experimento, uma liberação correspondente a 70% 

da quantidade total do fármaco pode ser observada. Esta liberação inicial pode estar 

relacionada ao efeito de explosão do sistema. 
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Figura 5.4 – Liberação cumulativa de OTC dispersa em fibras de PCL (0 ― 24 h) 

 
Fonte: A autora 
 

 

5.3  TESTE MICROBIOLÓGICO 

 

 

Na figura 5.5 se observa que a oxitetraciclina dentro de uma nanofibra 

polimérica de PCL, inibiu o crescimento do biofilme a partir de 4 h de incubação. A 

porcentagem de unidades formadoras de colônias teve seu valor mínimo após 30 h. 

 
Figura 5.5 – Porcentagem de colônias bacterianas remanescentes após vários tempos de 

incubação do biofilme misto na presença de nanofibras 

 
Fonte: A autora 

 

Na hora 48, o crescimento bacteriano se mostrou ligeiramente superior à hora 
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30, mostrando uma possível redução da liberação da oxitetraciclina. O grupo de fibras 

poliméricas sem o fármaco não inibiu o crescimento bacteriano em nenhum dos 

tempos de avaliação (≈ 100% de crescimento) (Figura 5.5). 

 

 

5.4  ANÁLISE HISTOLÓGICA 

 

 

Setenta e dois ratos foram utilizados para este experimento. Quatro animais 

foram excluídos devido à fratura do ápice radicular durante a exodontia e 

impossibilidade de remoção dos fragmentos. Mais 2 amostras foram excluídas pela 

má qualidade do corte histológico e processamento da lâmina.  

 

Alvogyl® (controle positivo) 

 

No 7º dia, o grupo controle positivo apresentou restos de material exógeno, 

principalmente na porção cervical do alvéolo dentário, e intenso infiltrado inflamatório 

ao redor deste material. Tecido de granulação com abundantes vasos sanguíneos foi 

visto nas regiões não preenchidas pelo material obtundente e não foi possível 

observar formação de matriz óssea ou reepitelização do tecido sobre o alvéolo. 

Também se evidenciaram regiões de necrose tecidual e presença de bactérias na 

superfície, além de osteoclastos ao longo da lâmina dura. No dia 14, foi visto um 

avanço no processo de reepitelização do alvéolo. A presença de restos de material 

ainda era evidente, com uma grande quantidade de células inflamatórias circundando 

estes debris de coloração acastanhada. Em certas regiões, a matriz de tecido 

conjuntivo foi observada com aparência de fibrose, e não mais como tecido de 

granulação. Pouca formação óssea foi evidenciada exclusivamente na região apical 

do alvéolo. No 21º dia, a reepitelização do alvéolo se encontrava praticamente 

completa. Mesmo que em menor quantidade, em certos animais ainda era possível 

observar a presença de material exógeno na porção cervical do alvéolo (Figura 5.6). 

Notou-se fibrose no alvéolo e ocorreu pouca formação óssea nos terços médio e 

apical, com trabéculas ainda finas e espaçadas. 
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Nanofibra de policaprolactona 

 

O grupo tratado com nanofibras de PCL pura também apresentou restos de 

material e uma grossa camada de tecido inflamatório no 7º dia. Tecido conjuntivo com 

numerosos vasos sanguíneos foi visto especialmente no terço apical e médio do 

alvéolo e ocorreu formação de tecido epitelial. Notaram-se pequenos depósitos de 

matriz óssea na região apical e vários osteoclastos estavam presentes ao longo da 

lamina dura. Aos 14 dias, o grupo PCL apresentou o processo de epitelização 

completo, com restos de material acima do epitélio. A região cervical mostrava tecido 

conjuntivo e poucas células inflamatórias na região subepitelial. No terço médio foram 

vistas áreas de formação de trabéculas ósseas finas e tecido conjuntivo, e no terço 

apical, trabéculas ósseas mais grossas e confluentes. Aos 21 dias, este grupo 

apresentou quase dois terços do alvéolo preenchidos por trabéculas ósseas, contendo 

numerosos osteócitos e vasos sanguíneos no seu interior. A reepitelização foi 

completa, com a presença de numerosas camadas de células epiteliais (Figura 5.6).  

 

Nanofibra de policaprolactona com oxitetraciclina 

 

No 7º dia, o grupo que recebeu a nanofibra PCL/OTC apresentou a maior parte 

do alvéolo preenchida por tecido de granulação e observou-se o início da epitelização 

sobre o alvéolo. Houve presença de material exógeno superficial e células 

inflamatórias nas proximidades. O terço apical apresentou finas trabéculas de tecido 

ósseo com grande quantidade de osteoblastos ao redor. Alguns osteoclastos foram 

vistos na lâmina dura. No 14º dia, este grupo apresentou trabéculas ósseas chegando 

até o terço cervical. Nesta região elas eram finas e espaçadas, com tecido conjuntivo 

entre elas. No terço médio as trabéculas eram confluentes com abundantes 

osteoblastos ao redor, e no terço apical, mais grossas, confluentes e com osteócitos. 

O epitélio estava completo, com alguns restos de material acima. Em vários animais 

já não era possível identificar os limites do alvéolo. Aos 21 dias, o grupo PCL/OTC 

apresentou um tecido ósseo mais maduro. O terço cervical mostrou trabéculas ósseas 

confluentes, quase sem presença de tecido conjuntivo. No terço médio e apical foram 

vistas trabéculas mais grossas, confluentes e cheias de osteócitos. A figura 5.6 

apresenta cortes histológicos representativos de cada grupo de tratamento, em cada 

tempo de avaliação. 
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Figura 5.6 – Cortes histológicos representativos de cada grupo 

 
Fonte: A autora 
Aspecto histológico dos terços apical, médio e início do terço cervical dos alvéolos tratados com 
Alvogyl® (ALV), nanofibra de policaprolactona (PCL) ou nanofibra de policaprolactona com 
oxitetraciclina (PCL/OTC) no 7º, 14º e 21º dias após a exodontia de molar de rato (n= 8 /tempo/grupo) 
 

A tabela 5.1 e a figura 5.7 mostram a porcentagem de tecido conjuntivo 

presente no alvéolo dentário, no 7º e 14º dias de avaliação. O grupo PCL/OTC 

apresentou a maior porcentagem de tecido conjuntivo no 7º dia; porém, no 14º dia, 

este grupo apresentou menor quantidade de tecido conjuntivo, em comparação aos 

outros grupos. A tabela 5.2 e a figura 5.8 revelam a porcentagem de matriz óssea 

formada dentro do alvéolo no 14º e 21º dias de avaliação. A maior porcentagem de 

osso neoformado foi observada no grupo PCL/OTC, nos dois tempos de avaliação. 
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Tabela 5.1 – Porcentagem de tecido conjuntivo no alvéolo 
 Alvogyl PCL PCL/OTC 

 Média ± 
DP 

Mediana 
(AIQ) 

Média ± 
DP 

Mediana 
(AIQ) 

Média ± 
DP 

Mediana 
(AIQ) 

7º dia 16,8 ± 7,7 18 (16,2) 24,2 ± 5,9 26,3 (12,1) 36,6 ± 3,4 36,3 (6,1) 

14º dia 26,8 ± 4,2 26,9 (6,51) 22,8 ± 6,6 22,5 (9,18) 18,9 ± 4 18,9 (6,35) 

p-valor 0,0005†   0,473‡ <0,0001†  

Fonte: A autora 
Diferença (α= 5%) entre os tempos de avaliação dentro de cada grupo, estimada com o teste t de 
student† ou Mann-Whitney‡, de acordo à sua normalidade e homogeneidade 
DP: desvio padrão; AIQ: amplitude interquartil 
 
Figura 5.7 – Box plot da porcentagem de tecido conjuntivo 

 
Fonte: A autora 
Box plot da porcentagem de tecido conjuntivo presente nos alvéolos tratados com Alvogyl® (ALV), 
nanofibra de policaprolactona (PCL) e de policaprolactona com oxitetraciclina (P/OTC). Letras iguais 
representam diferença significativa entre grupos dentro do mesmo tempo de avaliação. Para a, 
p<0,0001; e para b, p=0,0001 pelo Teste de Kruskal-Wallis e Dunn. Para c, p=0,0007 pelo Teste de 
ANOVA e Tukey 

ALV
7o d

PCL
7o d

P/OTC
7o d

ALV
14o d

PCL
14o d

P/OTC
14o d

0

10

20

30

40

50

Te
ci

do
 C

on
ju

nt
iv

o 
(%

)

n=10

n=14

n=16

n=14 

n=16 

n=14 

b

a, b

a
c

c



80 
 

Tabela 5.2 – Porcentagem de osso neoformado no alvéolo 
 Alvogyl PCL PCL/OTC 

 
Média ± 

DP 
Mediana 

(AIQ) 
Média ± 

DP 
Mediana 

(AIQ) 
Média ± 

DP 
Mediana 

(AIQ) 

14º dia 11,9 ± 4,6 13,5 (8,9) 12,1 ± 5,5 10,2 (2) 23,2 ± 4,9 22,1 (7,4) 

21º dia 19,6 ± 3,1 18,8 (4,6) 22,5 ± 7,5 24,8 (15,3) 52,1 ± 9,1 52,8 (16,7) 

p-valor <0,0001†   <0,0001‡ <0,0001†  

Fonte: A autora 
Diferença (α= 5%) entre os tempos de avaliação dentro de cada grupo, estimada com o teste t de 
student† ou Mann-Whitney‡, de acordo à sua normalidade e homogeneidade 
DP: desvio padrão; AIQ: amplitude interquartil 
 
Figura 5.8 – Box plot da porcentagem de tecido ósseo 

 
Fonte: A autora 
Box plot da porcentagem de tecido ósseo presente nos alvéolos tratados com Alvogyl® (ALV), nanofibra 
de policaprolactona (PCL) e nanofibra de policaprolactona com oxitetraciclina (P/OTC). Letras iguais 
representam diferença significativa entre grupos dentro do mesmo tempo de avaliação (Testes de 
Kruskal-Wallis e Dunn). Para a, p=0,0002; para b, p=0,0001; para c e d, p<0,0001 
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5.5  IDENTIFICAÇÃO DE OSTEOCLASTOS 

 

 

A tabela 5.3 apresenta a quantidade de osteoclastos presentes nos alvéolos 

dentários tratados com Alvogyl®, PCL ou PCL/OTC e corados pela reação de TRAP. 

Observa-se que todos os grupos de tratamento apresentam uma quantidade maior de 

osteoclastos no 7º dia, em comparação aos outros dois tempos de avaliação. O grupo 

PCL/OTC apresenta uma quantidade significativamente menor de osteoclastos em 

relação aos outros grupos, nos três tempos experimentais. 

 
Tabela 5.3 – Quantificação de células TRAP―positivas (células/mm2) 

Grupo  7º dia 14º dia 21º dia Teste 
intragrupo 

Alvogyl 

Média ± DP 77,5 ± 9,6a,†,‡ 24,1 ± 4,3† 30,1 ± 10,3a,b,‡ 
ANOVA e 

Tukey Mediana (AIQ) 76,7 (18,1) 24,1 (6)a 27,1 (17,3) 

n 8 10 10 

PCL 

Média ± DP 66,6 ± 24,8b 20,7 ± 1,9 19,9 ± 9,1a,c 
Kruskal-
Wallis e 

Dunn 
Mediana (AIQ) 73,7 (51,2)†,‡ 21,1 (2,3)b,† 18,1 (17,3)‡ 

n 8 8 8 

PCL/OTC 

Média ± DP 47 ± 8,2a,b 12 ± 1,6 9,9 ± 4,3b,c 

Kruskal-
Wallis e 

Dunn 
Mediana (AIQ) 45,1 (13,6)†,‡ 12 (0)a,b,† 9 (9)‡ 

n 10 8 10 

 Teste 
intergrupo 

ANOVA e 
Tukey 

Kruskal-Wallis 
e Dunn 

ANOVA e 
Tukey  

Fonte: A autora 
Letras iguais sobrescritas apresentam diferença significativa (p<0,05) entre tratamentos (intergrupo; 
mesma coluna). Símbolos iguais sobrescritos apresentam diferença significativa (p<0,05) entre tempos 
do mesmo tratamento (intragrupo; mesma fila) 
DP: desvio padrão; AIQ: amplitude interquartil 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

Embora a cavidade oral esteja colonizada por numerosos microrganismos, os 

procedimentos envolvendo o osso alveolar usualmente não trazem complicações. 

Entretanto, em certos casos, a interação entre as condições sistêmicas do paciente, 

o metabolismo ósseo e outros fatores locais, pode levar a processos inflamatórios e 

infecciosos no osso (Hupp et al., 2014). Uma destas complicações é a alveolite seca, 

quadro altamente doloroso que surge no alvéolo após a extração dentária, e ainda 

não possui um tratamento estabelecido (Bowe et al., 2011-2012; Sigron et al., 2014). 

 

O principal objetivo deste estudo foi desenvolver um material alternativo para o 

tratamento da alveolite seca que, de preferência, também tivesse potencial para ser 

aplicado futuramente em outras doenças infecciosas do osso. Sabendo que o uso 

local de antibióticos tem a vantagem de reduzir os efeitos colaterais associados à sua 

administração sistêmica (Dashti et al., 2010), surgiu a possibilidade de desenvolver 

um produto de aplicação tópica, que liberasse o princípio ativo lentamente, 

aumentando a sua biodisponibilidade na região intra-alveolar. O sistema de liberação 

escolhido foi um nanofilme polimérico. Estes dispositivos possuem características que 

os tornam excelentes materiais de uso tópico (Liu et al., 2017) tais como, a alta 

porosidade e flexibilidade, boa área de superfície em relação ao volume, boas 

propriedades mecânicas (Huang et al., 2003; Tonglairoum et al., 2016) e propriedades 

biológicas propícias para a regeneração tecidual (Kishan; Cosgriff-Hernandez, 2017). 

Além disso, os nanofilmes podem ser construídos a partir de materiais reabsorvíveis 

que não precisam ser removidos em procedimentos clínicos adicionais (Huang et al., 

2003), simplificando o tratamento e aumentando a adesão do paciente.  

 

A poli (ɛ-caprolactona) (PCL) foi utilizada como matriz reabsorvível para o 

transporte do antibiótico oxitetraciclina. Nanofibras de policaprolactona são bastante 

conhecidas na área biomédica graças a sua disponibilidade, preço relativamente baixo 

e possibilidade de sofrer vários tipos de modificações (Malikmammadov et al., 2017). 

Estas fibras já foram empregadas com sucesso para a liberação de antimicrobianos 

como a doxiciclina (Ramirez-Agudelo et al., 2018), ciprofloxacino (Dzikowski et al., 

2017) e vancomicina (Jang et al., 2015), apresentando perfis de liberação favoráveis.  
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A PCL também foi empregada na engenharia tecidual, especialmente na 

regeneração óssea. Estudos têm demonstrado que a PCL tem a capacidade de 

mimetizar arcabouços de matriz extracelular óssea graças a sua porosidade e 

resistência mecânica (Yoshimoto et al., 2003; Gao et al., 2016; Tham et al., 2016), 

aumentar a formação óssea na superfície de implantes de titânio revestidos com este 

polímero (Khandaker et al., 2017) e ajudar na regeneração tecidual, inclusive em 

defeitos articulares mistos (osteocondrais) (Shao et al., 2006). Estas características 

da PCL sugeriram que o polímero poderia ser um material adequado para o tratamento 

de infecções e defeitos ósseos. Além disso, foi verificado que o monômero da PCL, a 

caprolactona, pode inibir a atividade fibrinolítica da plasmina humana (Auerswald; 

Doleschel, 1967), atividade que pode estar aumentada na alveolite seca (Birn, 1972a). 

 

No presente estudo, observamos que o processo de eletrofiação possibilitou a 

obtenção de uma nanofibra polimérica de PCL com o antibiótico oxitetraciclina (OTC) 

incorporado nela (PCL/OTC). A malha PCL/OTC mostrou uma morfologia multiforme 

quando observada na microscopia eletrônica, prevalecendo o aspecto fibrilar com 

distribuição randômica e união de feixes em algumas áreas. É conhecido que a 

incorporação de fármacos em soluções de polímero pode afetar significativamente as 

propriedades das fibras eletrofiadas (Goonoo et al., 2014). Contudo, no presente 

estudo foi observado que esta morfologia multiforme já estava presente na fibra de 

PCL pura (Figura 5.1), não tendo sido modificada pela presença do antibiótico (Figura 

5.2). Assim mesmo, não houve mudança visível do diâmetro das fibras. Este resultado 

difere de outros estudos que incorporaram fármacos em fibras de PCL, como o de 

Gao et al. (2016) onde foi vista uma diminuição do diâmetro das fibras de PCL após a 

incorporação do peptídeo derivado da BMP-7 e hidroxiapatita, e do estudo de Shahi 

et al. (2017), no qual houve um aumento no diâmetro das fibras de PCL/PLA/gel após 

a incorporação de cloridrato de tetraciclina. Com esta morfologia, a nanofibra 

PCL/OTC mostrou relevante atividade biológica, como comprovado nos testes in vitro 

e in vivo. 

 

Também foi observado que nas primeiras oito horas ocorreu uma liberação 

correspondente a 70% da quantidade total do fármaco (Figura 5.4), o que pode ser 

resultante do efeito de explosão do sistema. O efeito de explosão é um fenômeno 

encontrado em muitos sistemas de liberação controlada, no qual acontece uma 
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entrega inicial elevada da droga, antes que a taxa de liberação atinja um perfil estável. 

Este efeito não é visto sempre como uma desvantagem, já que existem tratamentos 

nos quais é necessário proporcionar uma dose inicial de ataque, seguida por uma 

liberação mais lenta e prolongada do fármaco (Huang; Brazel, 2001; Zong et al., 2002).  

 

Os resultados do estudo de Zahedi et al. (2011) trazem informações 

interessantes sobre a relação entre o perfil de liberação e a atividade antimicrobiana 

de fibras eletrofiadas. Eles produziram nanofibras de várias misturas poliméricas 

(PCL, PLA e PCL/PLA) carregadas com tetraciclina, e observaram que o efeito 

antibacteriano era positivo unicamente nas fibras que permitiam uma liberação de pelo 

menos 50% do fármaco total dentro das primeiras 8 h, sugerindo mais uma vez que o 

efeito de explosão não é uma desvantagem. 

 

Acredita-se que a explosão inicial esteja relacionada à droga na superfície das 

fibras, a qual é liberada diretamente, sem ser desacelerada pelos fenômenos de 

difusão (Stanzione et al., 2013). No presente trabalho, este alto efeito de explosão 

pode estar relacionado ao acúmulo de fármaco na superfície, gerado pelas gotas 

presentes na extensão das nanofibras. Outros estudos realizados com diferentes 

fármacos incorporados em dispositivos de policaprolactona também mostraram este 

efeito. Stanzione et al. (2013) desenvolveram nanofibras de PCL carregadas com o 

antitumoral titanoceno, observando um efeito de explosão inicial, seguido por um 

longo período de liberação controlada. Com o uso da PCL na forma de micelas com 

cetoprofeno, também foi observado este efeito de explosão em um primeiro momento, 

e posteriormente um período de liberação do fármaco de 10 a 60 horas (Tiwari; 

Prabaharan, 2010). Nanopartículas de PCL carregadas com curcumina apresentaram 

o mesmo perfil de liberação no estudo de Kasinathan et al. (2016).  

 

Também foi verificado que após o efeito de explosão, ocorreu uma liberação 

lenta e prolongada da oxitetraciclina. Aproximadamente 95% do total do fármaco foi 

liberado até o quinto dia de tratamento (Figura 5.3), proporcionando uma desinfecção 

inicial importante (verificado no teste microbiológico, Figura 5.5) e tempo para que o 

organismo possa voltar ao processo normal de reparo alveolar. Isto sugere que a 

nanofibra com OTC seria capaz de prevenir ou, pelo menos, reduzir o risco de infecção 

no tecido ósseo, mesmo quando as condições clínicas fossem favoráveis ao 
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estabelecimento de um processo infeccioso. Contudo, ajustes nos parâmetros de 

eletrofiação como a diminuição da velocidade de fluxo e o aumento da viscosidade da 

solução polimérica (Goonoo et al., 2014) poderiam diminuir a presença de gotas nas 

fibras, padronizando de forma mais acurada o perfil de liberação do fármaco, e ainda 

mantendo uma importante liberação inicial.  

 

A taxa de degradação também é uma propriedade importante do material 

reabsorvível, já que esta pode influenciar a liberação do fármaco, assim como a 

regeneração do tecido onde será inserido. A taxa de degradação ideal é aquela que 

se assemelha à taxa de regeneração do tecido. Uma degradação mais lenta dificulta 

o crescimento do tecido, e uma mais rápida, leva à perda de conexão entre o tecido e 

o arcabouço polimérico, resultando no atraso do processo de cicatrização 

(Malikmammadov et al., 2017). Estudos in vitro mostram que o tempo de degradação 

da policaprolactona é longo (aproximadamente 24 meses até a reabsorção total) e, 

portanto, costuma ser utilizada principalmente na substituição de tecidos rígidos do 

corpo ou em tratamentos que levam um longo período de tempo. Porém, também foi 

observado que a PCL é degradada muito mais rapidamente in vivo, devido à 

degradação enzimática do polímero por lipases, que se soma à degradação hidrolítica 

(Zeng et al., 2004; Bölgen et al., 2005).  

 

Pensando unicamente no tratamento da alveolite seca, não existiria a 

necessidade de manter o material dentro do alvéolo por um período prolongado, 

unicamente até o retorno do processo normal de reparo alveolar (aproximadamente 

10 dias) (Fazakerley; Field, 1991; Aleman Navas; Martinez Mendoza, 2010). 

Considerando exclusivamente o tempo de degradação, a nanofibra de PCL não seria 

o material obtundente mais adequado porque poderia ocupar o espaço físico do tecido 

de granulação (e futura matriz óssea) durante muito tempo. Não obstante, as 

propriedades mecânicas da PCL são favoráveis para oferecer um bom tamponamento 

mecânico do alvéolo seco (característica esperada em um curativo intra-alveolar) e 

estas nanofibras podem funcionar como arcabouços celulares por serem compatíveis 

com a estrutura do tecido ósseo (Malikmammadov et al., 2017).  

 

Além da degradação própria do polímero, o material obtundente também pode 

ser eliminado por via alveolar ao longo do tempo. Ao contrário do que acontece com 



87 
 

a maioria de implantes, que precisam permanecer imobilizados e em ambientes 

fechados, o curativo intra-alveolar se encontra em uma área aberta, e não fica isolado 

dos movimentos que ocorrem dentro da cavidade oral e da ação da saliva, portanto, 

sua eliminação mecânica é possível. Ainda, a formação de tecido no alvéolo ocorre 

predominantemente de apical para cervical (Farina; Trombelli, 2012; Hupp, 2014b), 

por tanto, com uma direção favorável para que o tecido neoformado possa empurrar 

o material obtundente, se necessário.  

 

Outros produtos utilizados como materiais obtundentes, como a pasta de óxido 

de zinco e eugenol e o Alvogyl®, contêm componentes não reabsorvíveis e sua 

permanencia prolongada pode causar atrasos no reparo (Kaya et al., 2011; Wegenast, 

2013; Faizel et al., 2015). No presente estudo, a avaliação histológica comprovou que 

o uso das fibras de PCL não impediu o retorno ao processo normal de cicatrização 

alveolar (Figura 5.6) nem induziu reações de corpo estranho em ratos. Estudos em 

animais que possuem alvéolos dentários maiores e, portanto, demoram mais para ser 

regenerados, podem ser realizados para comprovar a ausência de interferência da 

PCL e sua degradação no reparo alveolar. 

 

Embora não tenham sido constatados inconvenientes relacionados à 

degradação das fibras, existe a possibilidade de fazer modificações que aceleram a 

taxa de degradação como a adição de surfactantes (Zeng et al., 2004), a elevação do 

pH do meio (Hernández et al., 2013) e a formação de compósitos, blendas e 

copolímeros (Stanzione et al., 2013; Malikmammadov et al., 2017), ajustando o tempo 

de degradação do material ao tempo de preenchimento e reparo alveolar que é de 4 

a 6 meses (Hupp, 2014b). Do mesmo modo, o uso de uma blenda de polímeros em 

futuros estudos também poderia aprimorar outras características das fibras, como a 

sua morfologia e propriedades mecânicas. Um exemplo seria a mistura de polímeros 

PCL/PLA, onde a incorporação do PLA (ácido polilático) proporcionaria fibras com um 

tempo de degradação mais curto e propriedades mecânicas melhores do que os 

arcabouços de PCL pura (Shahi et al., 2017; Yao et al., 2017). Porém, vale ressaltar 

que ao modificar estes parâmetros, a bioatividade da fibra também pode mudar e, 

portanto, seria necessário realizar novos testes biológicos. 
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Outro polímero reabsorvível, o ácido polilático, já foi empregado como curativo 

intra-alveolar para a prevenção da alveolite seca, mas não obteve sucesso. Moore e 

Brekke (1990) destacaram 18 casos de complicações (reação de corpo estranho) com 

o uso de PLA em humanos. Já, Hooley e Golden (1995) observaram que o uso de 

PLA pode aumentar a ocorrência de AS. Outro estudo mostrou que em alvéolos 

preenchidos com PLA, células gigantes multinucleadas ainda eram visíveis após 60 

dias da inserção do polímero e que a presença de PLA impediu o preenchimento 

ósseo até o nível da crista óssea (Olson et al., 1982). Além do espaço físico ocupado 

pelo material e possível contaminação do mesmo, a redução da formação óssea 

também poderia estar relacionada à queda de pH, causada pelos produtos de 

degradação do polímero que possuem uma natureza ácida (Ruan et al., 2017) e 

podem ter gerado problemas de biocompatibilidade (Goonoo et al., 2014). 

 

Por outra parte, os testes microbiológicos demonstraram que a nanofibra 

polimérica contendo o antibiótico cloridrato de oxitetraciclina (14,8 μg OTC/ mg de 

fibra) conseguiu inibir o crescimento de mais de 50% das colônias do biofilme misto 

nas primeiras horas de liberação (Figura 5.5). Isto coincide com o efeito de explosão, 

observado no teste de liberação, que estaria proporcionando uma potente ação 

antibacteriana inicial (Zong et al., 2002), seguida por um período de manutenção 

prolongado (também coincidente com o perfil de liberação), dentro do qual a 

porcentagem de colônias permanece baixa (<10%), provavelmente, facilitando o 

controle por parte do sistema imunológico. Também foi possível observar que a 

nanofibra de PCL pura não teve efeito antibacteriano frente ao biofilme, pelo qual não 

pode ser atribuído esse efeito ao polímero puro. 

 

A oxitetraciclina é um antibiótico de amplo espectro, porém, seu uso ficou 

bastante reduzido devido ao surgimento de microrganismos resistentes (Nguyen et 

al., 2014; Chen et al., 2017). No presente estudo foi visto que a oxitetraciclina dentro 

das fibras de PCL se mostrou eficaz frente ao biofilme composto por bactérias da 

cavidade oral (P. gingivalis, P. intermédia, F. nucleatum, E. corrodens, S. sanguis e A. 

actinomycetemcomitans) na concentração de 132 μg/mL. Este resultado difere do 

trabalho de Baker et al. (1985) que testaram 133 cepas de bactérias encontradas na 

boca, e observaram que a maioria delas era moderadamente suscetível ou mesmo 

resistente à OTC. Este resultado chama a atenção já que biofilmes costumam ser mais 
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resistentes que as bactérias em estado planctônico (Chai et al., 2007). Uma possível 

explicação para esta diferença de resultados é que no trabalho de Baker et al. (1985), 

o antibiótico foi utilizado em concentrações baixas (5 μg/mL) e fora de qualquer 

sistema de liberação controlada. Além disso, esse estudo foi realizado em uma época 

em que a circulação de microrganismos resistentes às tetraciclinas era muito alta e, 

portanto, passaram a ser evitadas. Nos últimos anos tem se observado uma tendência 

inversa graças às medidas de controle no uso de antibióticos (Chen et al., 2017). 

 

Por outro lado, Chai et al. (2007) testaram a eficácia da oxitetraciclina 

(50 mg/mL) frente a um biofilme de Enterococcus faecalis, bactéria Gram-positiva 

comensal do sistema digestório. Eles observaram que a OTC conseguiu eliminar 

100% das unidades formadoras de colônias no período de 1 h, sendo mais eficaz que 

outros antibióticos como a ampicilina e a vancomicina. Esta ação inibitória parece ter 

sido mais rápida que a ação encontrada no nosso estudo, não obstante, é importante 

lembrar que além de ter usado uma concentração maior de OTC, Chai et al. (2007) 

não utilizaram um sistema de liberação controlada e, portanto, a totalidade do fármaco 

agiu desde o momento da sua aplicação. Em um estudo diferente, Bjorvatn et al. 

(1985) partiram da hipótese de que a hidroxiapatita impregnada com tetraciclinas 

poderia adquirir um efeito antibacteriano. Ao finalizar o estudo eles verificaram que a 

exposição em curto prazo de esmalte e dentina às tetraciclinas, dentre elas a 

oxitetraciclina, pode resultar em uma capacidade antibacteriana duradoura destes 

tecidos frente a S. sanguis. 

 

A escolha da oxitetraciclina foi feita pelo amplo espectro antibiótico, sendo 

efetiva contra bactérias orais. Ainda destaca-se a atividade anti-metaloproteinases, o 

que melhoraria o processo de regeneração óssea, e a sua concentração 

preferencialmente no osso (Cheng et al., 2012). Apesar da atividade satisfatória 

mostrada pela OTC, também é importante ressaltar que o material em 

desenvolvimento no presente estudo não deverá ser indicado em pacientes com 

hipersensibilidade às tetraciclinas (ou ao polímero), mesmo sendo este um material 

de uso tópico. A literatura mostra relatos de reações de hipersensibilidade às 

tetraciclinas (principalmente à minociclina) de severidade variada (Lebrun-Vignes et 

al., 2012), quando administradas por vias tópicas como a intracanal (Kaufman et al., 
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2014), dérmica e oftálmica (Rudzki; Rebandel, 1997), e sistêmicas como a via oral 

(Ogita et al., 2011; Jang et al., 2010; Lan et al., 2016). 

 

Não foram encontrados na literatura, estudos nos quais a oxitetraciclina tenha 

sido incorporada em nanofibras de policaprolactona ou em outros sistemas de 

liberação controlada feitos de PCL. Entretanto, nanofibras de PCL contendo outras 

tetraciclinas apresentaram resultados promissores. Monteiro et al. (2017) observaram 

que uma nanofibra de PCL carregada com tetraciclina (TTC) também proporcionou 

um efeito antibacteriano marcante nas primeiras 4 horas frente a A. 

actinomycetemcomitans e P. gingivalis, inibindo o crescimento de cerca de 90% de 

colônias, porém, no caso de A. actinomycetemcomitans, o efeito permaneceu 

unicamente durante 24 h, enquanto que em nosso estudo com a OTC, o efeito 

permaneceu por pelo menos 48 h (Figura 5.5) para o biofilme de patógenos orais. 

Shahi et al. (2017) também incorporaram TTC em uma nanofibra composta por uma 

mistura polimérica de PCL, PLA e gelatina, e observaram que esta blenda se mostrou 

eficaz frente a quatro bactérias presentes na peri-implantite, P. gingivalis, F. 

nucleatum, A. actinomycetemcomitans e P. intermedia, sendo que a última resultou 

ser a mais difícil de inibir. O trabalho de Zahedi et al. (2011) mostrou que fibras de 

PCL e fibras da blenda PCL/PLA fabricadas com 250 e 500 μg/mL de TTC foram 

eficazes para inibir o crescimento de E. coli e S. aureus em um teste de disco difusão 

(discos com 7 mm de diâmetro e 1 mg de peso), entretanto, com as informações 

disponíveis nesse estudo não é possível determinar a concentração de TTC em cada 

disco, a fim de comparar com o nosso estudo. 

 

O efeito da nanofibra de PCL/OTC sobre o reparo do alvéolo dental foi avaliado, 

nesta pesquisa, através da análise histológica em modelo experimental em molares 

de ratos. Por apresentar marcadas diferenças em relação ao alvéolo dentário humano 

(Merzel; Salmon, 2008), o incisivo não foi escolhido para este estudo in vivo. O alvéolo 

humano leva de 4 a 6 meses para culminar o processo de reparação, com 

preenchimento ósseo trabecular e medular (Hupp, 2014b). Já no alvéolo de molar de 

rato, o preenchimento ósseo está quase finalizado aos 21 dias (Vieira et al., 2015). 

Entretanto, embora existam estas diferenças referentes ao tamanho do alvéolo de 

molar inferior e ao tempo de reparo, o modelo permite simular os eventos de reparo 

alveolar em humanos em poucos dias (Rodrigues et al., 2011). 
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O efeito tecidual da nanofibra foi comparado a aquele proporcionado pela fibra 

sem antibiótico e pelo controle positivo Alvogyl®, curativo pós-extração conhecido 

mundialmente, que contém eugenol, iodofórmio e butamben como princípios ativos, 

além de fibras vegetais como excipientes (Kaya et al., 2011). Já, a comparação entre 

os eventos de reparo alveolar observados no nosso estudo e em outros estudos da 

literatura foi dificultada, devido às diferenças nos modelos experimentais de alveolite 

utilizados, por exemplo, o uso de um dente distinto (geralmente o incisivo), diferentes 

tempos de avaliação e método de indução de alveolite (de Melo Junior et al., 2002; 

Cardoso et al., 2011; Rodrigues et al., 2011). 

 

Foi possível visualizar no 7º dia, que os três grupos apresentaram um infiltrado 

inflamatório inicial, especialmente nas proximidades dos materiais obtundentes 

(Figura 5.6). Sabe-se que o início do reparo alveolar é marcado por uma fase 

inflamatória em resposta à agressão tecidual da exodontia, independente da presença 

de alveolite (Rodrigues et al., 2011). Como era esperado, este infiltrado foi diminuindo 

ao longo do tempo, entretanto, persistiu por um período mais prolongado no grupo 

tratado com Alvogyl®. Além da intensa inflamação, este grupo também apresentou a 

pior taxa de preenchimento do alvéolo com tecido de granulação no 7º dia, 

possivelmente porque grande parte do mesmo se encontrava ocupado por restos de 

material (Figura 5.7). No 14º e 21º dias, este mesmo grupo obteve taxas 

significativamente inferiores de preenchimento ósseo em relação ao grupo que 

recebeu a nanofibra PCL/OTC (Figura 5.8).  

 

Este atraso no processo de reparo alveolar, causado pela presença do fármaco 

Alvogyl®, já foi relatada em estudos anteriores. Kaya et al. (2011) compararam o uso 

do LASER de baixa potência e Alvogyl®, no tratamento de alveolite seca. Seu 

resultado mostrou que após três dias de tratamento, todos os pacientes do grupo 

LASER apresentavam grande parte do alvéolo preenchido por tecido conjuntivo, 

enquanto que no grupo Alvogyl®, pelo menos metade dos pacientes não mostravam 

sinais do início do processo de reparo e a exposição óssea era maior. Em outro 

estudo, foi observado que o grupo teste Neocon® (neomicina e benzocaína) promoveu 

um reparo alveolar mais rápido que o Alvogyl® (Faizel et al., 2015). Da mesma forma, 

Wegenast (2013) afirmou ter observado alguns casos de infecção após a colocação 

de Alvogyl® em alvéolos humanos, e em um relato de caso mais recente foi verificada 
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a ocorrência de uma lesão de corpo estranho, com aparência de infestação parasitária 

(Tasoulas et al., 2017), causada pelo mesmo fármaco. A descrição histológica 

relatada neste útlimo artigo, destacou a presença de tecido conjuntivo de granulação 

e fibroso, contendo múltiplas estruturas redondas e lineares de cor marrom e tamanho 

variável, cercadas por infiltrado inflamatório, o que resulta ser muito similar aos 

achados das nossas lâminas com esse fármaco. Estes efeitos teciduais adversos 

podem ter uma explicação na composição do fármaco já que, diferentemente do 

polímero reabsorvível utilizado no nosso estudo (PCL), o Alvogyl® contem fibras 

vegetais (celulose) da planta Penghawar (Kaya et al., 2011), as quais não podem ser 

reabsorvidas pelo organismo, podendo permanecer encapsuladas no tecido. 

 

Contudo, o alívio da dor proporcionado pelo eugenol e o butamben do Alvogyl® 

nas primeiras horas de uso pode ser considerado uma vantagem do fármaco. Estudos 

têm destacado que no primeiro dia de aplicação, o Alvogyl® proporciona um efeito 

analgésico maior que outros tratamentos, porém, este efeito é rapidamente perdido 

(Kaya et al., 2011; Eshghpour et al., 2015; Faizel et al., 2015). Esta rápida diminuição 

do efeito analgésico, o atraso no processo de cicatrização do alvéolo e a ocorrência 

de quadros infecciosos nos grupos tratados com Alvogyl®, sugerem que o fármaco 

perde suas propriedades mais precocemente que a fibra PCL/OTC, embora esta fibra 

não apresente qualquer componente analgésico. Estudos futuros visam a associação 

de algum composto com essas características à mistura. 

 

O grupo tratado com PCL/OTC apresentou no 7º dia, grande parte do alvéolo 

já preenchido por tecido conjuntivo, caracterizado por fibroblastos e abundantes vasos 

sanguíneos neoformados. Neste mesmo tempo de avaliação, na região apical foi 

observado o início da osteogênese. Uma resposta similar foi vista no grupo PCL, 

porém, com uma taxa inferior de preenchimento alveolar com tecido conjuntivo e 

quantidade de osso neoformado. Em comparação aos alvéolos sadios de incisivos de 

rato do estudo de Vieira et al. (2015), o reparo dos nossos grupos no sétimo dia estaria 

ligeiramente atrasado, já que nos animais sem alveolite, a formação óssea não foi 

vista unicamente na região apical e esta se encontrava em fase mais avançada, com 

grande quantidade de osteócitos e confluência de trabéculas ósseas.  
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No 14º dia, o grupo PCL mostrou um aumento no depósito de matriz óssea 

(Tabela 5.2), mas manteve a porcentagem de tecido conjuntivo inalterada (Tabela 

5.1). Isto aconteceu provavelmente, porque houve um maior preenchimento da região 

cervical do alvéolo com tecido conjuntivo e ao mesmo tempo, uma substituição do 

tecido conjuntivo por matriz óssea na região apical. Já o grupo PCL/OTC mostrou uma 

diminuição significativa na porcentagem de tecido conjuntivo no segundo tempo de 

avaliação, e ao mesmo tempo um aumento na porcentagem de matriz óssea. Em 

comparação aos achados do estudo de Rodrigues et al. (2011), que avaliaram 

alvéolos de incisivos de ratos com alveolite não tratados, o processo de reparo estaria 

mais avançado, pois eles não verificaram formação óssea no 15º dia pós-exodontia. 

Porém, nesse estudo a alveolite foi induzida com adrenalina e inserção de secreção 

purulenta, o que pode ter piorado o quadro infeccioso e o processo regenerativo, além 

das diferenças na estrutura alveolar do incisivo em relação ao molar. 

 

No 21º dia, a ossificação se estendeu para o terço cervical, com maior 

intensidade e grau de maturação óssea no grupo PCL/OTC. No estudo de Rodrigues 

et al. (2011), aos 28 dias foram vistas discretas trabéculas ósseas unicamente na 

região apical. Esta diferença de resultados sugere que o controle da infecção 

proporcionado pelo antibiótico no grupo PCL/OTC, possa ter contribuido com a 

formação óssea. Já o grupo tratado com a fibra de PCL sem a oxitetraciclina, pode ter 

apresentado um resultado melhor que o de Rodrigues et al. (2011) por ter tido um 

tamponamento mecânico do alvéolo. Além disso, a caprolactona contida na PCL pode 

ter contraposto a atividade fibrinolítica causadora da alveolite seca, acelerando o 

reparo (Auerswald; Doleschel, 1967). 

 

Outro fator que pode ter favorecido a ossificação no grupo PCL/OTC é o efeito 

sobre os osteoclastos (pela inibição de MMPs e interleucinas) e osteoblastos (indução 

da proliferação e diferenciação) atribuído às tetraciclinas (Kirkwood et al., 2003; Cheng 

et al., 2012). A comprovação da possível atividade osteogênica e anti-osteolítica da 

fibra PCL/OTC, traria perspectivas promissoras, não apenas no tratamento da 

alveolite seca, mas também de outras infecções ósseas e no campo da engenharia 

tecidual para regeneração de defeitos ósseos. 
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Também neste estudo, com o propósito de verificar se houve alguma influência 

da oxitetraciclina na população de osteoclastos no alvéolo, foi realizada a 

imunomarcação da enzima fosfatase ácida resistente ao tartarato (TRAP). A presença 

de TRAP no citoplasma dos osteoclastos permitiu sua identificação e diferenciação de 

outras células multinucleadas, como os macrófagos (Ghalayani et al., 2014). Com isto 

foi possível observar que os osteoclastos estavam presentes em todos os grupos do 

nosso estudo, especialmente no 7º dia (Tabela 5.3), confirmando que a reabsorção 

das paredes alveolares e dos septos interradiculares é um processo necessário após 

a exodontia (Hupp, 2014b) e também está presente na alveolite seca. Vieira et al. 

(2015) também observaram a presença de osteoclastos em todos os períodos 

experimentais (0-21 dias) nos alvéolos sadios, com um pico do fator osteoclastogênico 

RANKL em sete dias e um pico na contagem de osteoclastos aos 14 dias. 

 

Isto pode indicar que na alveolite seca o pico de osteoclastos fica adiantado em 

relação ao alvéolo sadio, provavelmente devido à alteração da resposta imunológica 

frente ao agressor. O adiantamento do pico de osteoclastos também pode ser 

observado em alvéolos sadios após exodontia quando se utilizam anti-inflamatórios 

que podem alterar a resposta imunológica, como demonstrado no estudo de 

Ghalayani et al. (2014) que observaram a presença de osteoclastos, principalmente 

nos primeiros sete dias de reparo, como efeito do diclofenaco e do celecoxib no 

alvéolo sadio após exodontia, através da marcação TRAP. Da mesma forma, Luvizuto 

et al. (2011) estudaram a expressão de TRAP durante o processo de cicatrização 

alveolar (7, 14, 21, 28 e 42 dias pós-operatório) em ratas ovariectomizadas tratadas 

com raloxifeno e acharam uma maior expressão de TRAP no dia 7, e uma diminuição 

desta expressão ao longo do tempo. 

 

Além de confirmar o perfil da população de osteoclastos ao longo do processo 

de reparo alveolar, os nossos resultados sugerem que o efeito anti-osteoclastogênico 

atribuído às tetraciclinas (Andersson et al., 2012; Golub et al., 2016) pode ter se 

manifestado, uma vez que o grupo tratado com PCL/OTC apresentou as menores 

quantidades de células TRAP-positivas em todos os tempos avaliados (Tabela 5.3). 

Esta diminuição do número de osteoclastos por perímetro ósseo, também foi 

observado após o uso de oxitetraciclina em tíbias de ratos no estudo de Zhou et al. 

(2010).  
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Além dos benefícios verificados diretamente neste estudo, o uso da nanofibra 

poderia proteger o fármaco da degradação causada pela luz e pelo calor, aumentando 

seu tempo de ação e de conservação (Goonoo et al., 2014). Contudo, ressaltamos a 

necessidade de realizar testes físico-químicos complementares para comprovar este 

efeito. E apesar de já ter sido testada in vivo, para entender melhor o funcionamento 

e segurança da fibra, também é importante a condução de testes para quantificação 

de citocinas inflamatórias geradas pelos produtos de degradação da PCL e da OTC, 

avaliação do padrão de resistência microbiológica após o período de contato com a 

fibra, imunoensaios para a quantificação de proteínas relacionadas à osteogênese e 

estudos de citotoxicidade.  

 

Ainda, embora não tenha sido objetivo deste estudo avaliar o parâmetro de 

nocicepção nos animais, acredita-se que a proteção mecânica e antimicrobiana do 

alvéolo podem ter indiretamente promovido um quadro álgico menos intenso. Como 

perspectiva futura, seria de grande interesse a incorporação de um componente 

analgésico na composição da fibra para que agisse rapidamente no tecido alvo. Além 

disso, modificações no processo de confecção das nanofibras, o uso de uma 

combinação de polímeros e o emprego de técnicas como a eletrofiação coaxial 

(estrutura casca-núcleo), podem ajudar a desenvolver nanofibras com um tempo de 

reabsorção mais rápido (Huang; Brazel, 2001), reduzindo o risco de atraso no 

processo de reparo alveolar, porém, tornando o processo de fabricação mais 

complexo e mais caro. E finalmente, a produção de nanofibras alinhadas 

unidirecionalmente pode permitir uma melhor regeneração óssea em comparação às 

fibras com disposição randômica, devido à sua similaridade topográfica com os feixes 

de fibras de colágeno bem alinhadas presentes no tecido ósseo nativo (Gao et al., 

2016). 

 

Como discutido nos parágrafos anteriores, a ação antimicrobiana que é mantida 

por um tempo prolongado, a obtenção de um tamponamento mecânico do alvéolo 

dentário e a possibilidade de um reparo alveolar adequado representam as maiores 

vantagens do material. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

Baseados nos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

 

É possível produzir filmes nanométricos de orientação randômica em camadas 

e morfologia multiforme, a partir da eletrofiação de uma solução polimérica de 

policaprolactona com cloridrato de oxitetraciclina (PCL/OTC).  

 

A nanofibra PCL/OTC favorece a maior liberação de OTC nas primeiras horas, 

coincidindo com o período de maior inibição de colônias de biofilme bacteriano, 

seguido por um período de manutenção em que a porcentagem de colônias 

permanece baixa. 

 

O tratamento de alveolite seca em alvéolos de molares de rato utilizando a fibra 

PCL/OTC apresentou mais completa regeneração tecidual do alvéolo até o 21o dia 

que a fibra de PCL, e esta, que o Alvogyl®, apresentando maior porcentagem de osso 

neoformado e menor quantidade de osteoclastos em relação aos outros grupos. 

 

O perfil de liberação prolongando da oxitetraciclina e as propriedades biológicas 

relevantes apresentadas pela nanofibra eletrofiada de PCL/OTC, nestas condições 

experimentais, encorajam a hipótese de que o material poderá ser explorado como 

uma alternativa nova e eficaz para o tratamento de alveolite seca. 
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ANEXO A – Parecer da Comissão de ética no Uso de Animais (FOUSP)  
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ANEXO B – Emenda do Parecer da Comissão de ética no Uso de Animais (FOUSP) 
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ANEXO C – Parecer da Comissão de ética no Uso de Animais (ICB/USP)  

 

 


