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RESUMO 
 
Objetivo:  No atual trabalho propomo-nos a avaliar morfometricamente possíveis 

alterações na reparação óssea alveolar pós-exodontia de ratos tratados com 

Meloxicam, um anti-inflamatório inibidor preferencial da cicloxigenase 2 (COX-2) e 

correlacionar com a expressão temporal da COX-2 e do fator de transcrição 2 com 

domínio Runt (Runx-2) associada com a diferenciação de células da linhagem 

osteoblástica. Material e Métodos:  A exodontia do incisivo superior direito foi 

realizada em 120 ratos Wistar, divididos em grupo controle (n = 60) - animais 

tratados com injeção intraperitoneal de 0,1 ml de solução salina 0,9% diariamente e 

grupo tratado (n = 60) – animais tratados com injeção de Meloxicam na dose de 

3mg/kg de massa corporal, diariamente, ambos durante 7 dias. O volume total do 

alvéolo (VtA) e do tecido ósseo (VtO), o número de células imunomarcadas/mm² 

(Nm) para COX-2 e Runx-2 e a expressão protéica por Western blotting (WB) da 

COX-2 e RUNX-2 foram avaliados nos períodos 3, 7, 10, 14, 21 e 30 dias pós-

cirurgias. Resultados:  No grupo tratado o VtA manteve-se constante até os 21 dias, 

enquanto que no controle foi 0,272 vezes menor em relação aos 3 dias decorrente 

da maior atividade osteoclástica. Porém, aos 14 dias, no grupo tratado o VtO foi 

0,337 vezes menor  em relação ao controle decorrente da inibição parcial da 

transmigração de células inflamatórias responsáveis pela degradação do coágulo e 

da angiogênese, ocasionando um retardo na formação dos tecidos de 

granulação/conjuntivo, na diferenciação das células osteoblásticas e na 

formação/remodelação do tecido ósseo, e consequentemente no reparo ósseo alveolar. 

A imunomarcação para COX-2 foi observada em diversos tipos celulares, como 

fibroblastos, células endoteliais, células inflamatórias, osteoblastos e osteócitos. O Nm 

para COX-2 não apresentou diferenças estatísticas significantes entre os grupos no 

intervalo de 3 e 21 dias pós-cirurgia, enquanto que, a expressão protéica pelo WB  foi 

em média 0,232 vezes menor no grupo tratado em relação ao controle. Por outro lado, a 

imunomarcação para Runx-2 foi mais expressiva em osteoblastos e osteócitos e 

raramente em fibroblastos. O Nm para Runx-2 no grupo tratado durante todo período 

experimental foi em média 0,256 vezes menor em relação ao controle, sendo o 

mesmo observado para a expressão protéica pelo WB. Conclusão:  Dentro dos 

limites da atual pesquisa, a aplicação do Meloxicam por um curto período de tempo 

atrasa temporariamente o processo inicial de reparo ósseo alveolar diminuindo a 

expressão das proteínas COX-2 e RUNX-2. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  alvéolo dental; anti-inflmatórios;  inibidores da cicloxigenase-2; 

runx-2 
  



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 
Objective:  To evaluate morphometrically possible changes in post-extraction 

alveolar bone healing in rats treated with Meloxicam, a selective anti-inflammatory 

inhibitor of cyclooxygenase (COX-2) and to correlate it with the temporal expression 

of COX-2 and transcription factor 2 with Runt domain (Runx-2) associated with 

differentiation of osteoblastic lineage cells. Material and Methods:  The extraction of 

the right upper incisor was made in 120 male Wistar rats, divided into control group 

(n=60) - animals treated with an intraperitoneal injection of 0,1 ml of 0,9% NaCl 

solution daily for 7 days and the treated group (n=60) - animals treated with injection 

of  3mg/kg of body weight of Meloxicam 0.9% NaCl solution daily for 7 days. The 

total alveolar volume (VtA), total bone tissue volume (VtO), number of 

immunohistochemically positive cells/mm² (Nm) for COX-2 and RUNX-2 and the 

Western blotting(WB) COX-2 and RUNX-2 protein expressions were evaluated after 

3, 7, 10, 14, 21 and 30 days after the surgeries. Results:  In the treated group the 

VtA remained constant until the 21st day, while in the control group at the same day 

the value was 0,272 times lower compared to the 3 days period, due to the higher 

osteoclastic activity. However, at 14 days the VtO was 0,337 times lower  in the 

treated group compared to the control due to the partial inhibition of the 

transmigration of inflammatory cells responsible for the degradation of the clot and 

angiogenesis, causing a delay in the formation of granulation/connective tissues, 

differentiation of osteoblastic cells and in bone tissue formation/remodeling, and 

consequently in the alveolar bone repair.  The immunostaining for COX-2 was 

observed in various cell types, such as fibroblasts, endothelial cells, inflammatory cells, 

osteoblasts and osteocytes.  The Nm for COX-2 showed no statistical differences 

between groups from the 3rd to the 21st day, while the WB protein expression was on 

average 0,232 times lower in the treated group compared to the control. On the other 

hand, the immunostaining for Runx-2 was more expressive in osteoblasts and 

osteocytes and rarely in fibroblasts. The Nm for Runx-2 on the treated group was, 

during the whole experimental period, on average 0,256 times smaller than in the 

control. The same difference was observed in the protein expression by WB. 

Conclusion:  Within the limits of the present study,  its was concluded that the 

application of Meloxicam daily for 7 days causes  a temporary delay in the alveolar 

bone repair decreasing the expression of proteins COX-2 and RUNX-2. 

 

KEYWORDS:  tooth socket. anti-inflammatory; ciclooxygenases-2 inhibitors; runx-2 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas, estudos visando compreender e conhecer os principais 

fatores que atuam no processo de reparação óssea tem ganhado grande destaque. 

Assim, hoje sabemos que este processo pode ser influenciado por inúmeras 

variáveis, e ainda que está sob controle de vários hormônios e citocinas atuando 

sinérgica ou antagonicamente entre si em concentrações, tempo e sequências 

ideais, no sentido de garantir uma função celular adequada para a formação e/ou 

remodelação óssea. 

Por outro lado, após um procedimento cirúrgico, especialmente aquele 

envolvendo o tecido ósseo, o processo inflamatório inicial no local pode tornar-se 

desconfortável para o paciente devido à geração de edema e dor. Nesse caso, com 

a intenção de minimizar esses sintomas, é indicado ao paciente o uso pós-operatório 

de anti-inflamatórios.  

Esses anti-inflamatórios podem ser de dois tipos, os “esteroidais” e os “não-

esteroidais. Os esteroidais ou corticosteróides possuem uma ação anti-inflamatória 

maior que os anti-inflamatórios não-esteroidais (AINES) por bloquearem a enzima 

fosfolipase A2, reduzindo, deste modo, não só a liberação de prostaglandinas (PGs), 

mas também de outros metabólitos e mediadores químicos, tais como tromboxanas 

e leucotrienos (SEYMOUR & HEASMAN, 1988). Os AINES, por sua vez, agem 

bloqueando a via das cicloxigenases (COX), produzindo efeitos no metabolismo do 

ácido araquidônico e ocasionando a inibição da síntese de PGs (EMERY, 1996; 

SALVI et al., 1997), além de possuírem ainda ação analgésica e antipirética 

(SEYMOUR & HEASMAN, 1988). 

A COX representa a enzima limitante na produção das PGs, que são 

membros da família dos eicosanóides e produzidas por quase todas as células do 

corpo que participam ativamente de diversos processos metabólicos, fisiológicos e 

patológicos. Atualmente, são conhecidas três isoformas da COX, a COX-1, COX-2 e 

COX-3 (BOTTING, R., 2003; CHANDRASEKHARAN et al., 2002; CLARIA, J., 2003; 

CROFFORD, LJ., 1997; FLEISCHMANN et al., 2002; HLA et al., 1999; O’BANION, 

MK., 1999; VANE, et. al., 1998; O’NEIL E FORD-HUTCHINSON, 1993). Muitos dos 

efeitos constitutivos de manutenção homeostática da COX, como agregação 
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plaquetária, manutenção da função renal, citoproteção gastrointestinal entre outros, 

são mediados pela COX-1, enquanto muitos dos efeitos na inflamação e na indução 

são mediados pela COX-2 (CROFFORD, LJ., 1997; CURTIS, EK., 2005, DUBOIS et 

al., 1998; HLA et al., 1999; MIYAUCHI et al., 2004; VANE, JR. et al., 1998). O uso 

prolongado de AINES não seletivos, que inibem a COX-2, mas também 

consideravelmente a enzima COX-1, pode trazer consequências prejudicais para a 

integridade do organismo (VANE, JR. et al., 1998), provocando desconforto 

abdominal, náuseas, vômitos, dispepsias, úlceras e hemorragia gastrintestinal, 

insuficiência renal e disfunção plaquetária (MATTIA e COLUZZI, 2005; MIYAUCHI et 

al., 2004; VANE, JR. et al., 1998; ZHANG et al., 2003). Além disso, diante de um 

quadro inflamatório, a isoforma COX-1 praticamente não se altera ou apresenta um 

aumento discreto na sua expressão. Já, a isoforma COX-2 que é constitutivamente 

expressa em pequena quantidade no cérebro, intestino, rins, testículos, endotélio 

vascular, glândula tireóide e pâncreas (BEEJAY e WOLFE, 1999), diante de quadro 

inflamatório, aumenta exacerbadamente sua expressão (CROFFORD, 1997; 

SCHONBECK et al., 1999). 

À partir da década de 90, com intuito de minimizar esses efeitos colaterais 

indesejáveis, drogas anti-inflamatórias não esteroidais com a finalidade de bloquear 

preferencialmente a enzima COX-2 foram lançadas no mercado, conferindo maior 

segurança na utilização dos AINES, principalmente no tratamento de doenças 

inflamatórias crônicas, quando as mesmas são utilizadas por longos períodos 

(GIERSE et al., 1995). 

Nesse contexto, o Meloxicam é um anti-inflamatório não esteroidal, 

pertencente à classe do ácido enólico, um dos derivados das oxicanas, que atua 

preferencialmente inibindo a enzima COX-2 (NOBLE & BALFOUR, 1996), 

apresentando favorável tolerabilidade gastrointestinal e renal, preservando o 

organismo de reações adversas ligadas à excessiva inibição da COX-1 

(MASFERRER et al., 1994, ENGELHARDT et al., 1995; NOBLE & BALFOUR, 1996; 

DEQUEKER et al., 1998). Atualmente, já existem AINES, tais como o Celecoxibe, 

Parecoxibe, Valdecoxibe, Rofecoxibe e Eterocoxibe, que inibem quase que 

estritamente apenas a enzima COX-2, sendo denominados de inibidores específicos 

da COX-2 (PENNING et al., 1997; CHAN et al., 1998; TALLEY et al., 2000; 

RIENDEAU et al., 1997).  
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A COX-2 não desempenha papel apenas na resposta inflamatória, mas tem 

também importante participação na atividade fisiológica de muitos tecidos e órgãos 

sendo expressa constitutivamente nos rins, no pâncreas e no cérebro (CROFFORD, 

1997), exercendo ainda influência na ovulação, na síntese de osso lamelar, nas 

atividades dos osteoblastos e osteoclastos, na manutenção do tônus vascular nos 

pulmões e na regulação da função endotelial e plaquetária. 

Deste modo, alguns dos AINES seletivos para COX-2 mostraram-se 

prejudiciais a função renal e a hemostasia sanguínea, oferecendo maior risco de 

trombose e infarto aos pacientes (MELNIKOVA, 2005), sendo que alguns foram 

retirados do mercado pela ANVISA e outros restritos ao tratamento de osteoartrite, 

dismenorréia primária, reumatismo, gota, artrite, dor articular e em pós-operatórios, 

sendo a compra permitida apenas com apresentação do receituário C1-Branco.  

Os mecanismos descrevendo como os AINES inibidores seletivos da COX-2 

prejudicam a reparação óssea ainda não foram completamente elucidados, mas há 

evidências de que a enzima COX-2, via produção das PGs, tem importante papel na 

diferenciação dos osteoblastos, participando ativamente do processo osteogênico 

(FORWOOD, MR., 1996; SATO et al., 1997; ARIKAWA et al., 2004) e também na 

diferenciação dos osteoclastos (SATO et al., 1997). Essa ambiguidade é similar ao 

que ocorre com o paratormônio (PTH), onde a contínua administração de PGE2 em 

ratos pode levar a perda óssea, contudo, a administração intermitente tem efeito 

anabólico (TIAN et. al., 2007). 

A administração de PGs em ratos, cães e humanos, induz o aumento da 

massa óssea cortical e medular (UEDA et al., 1980; NORRDIN E SHIH, 1988; FAYE-

PETERSEN, et al., 1996) enquanto estudos in vitro têm mostrado que 

principalmente a PGE2 exógena estimula a diferenciação osteoblástica tanto em 

cultura de células estromais da medula óssea quanto em cultura de precursores de 

osteoblastos obtidos a partir da calvária de ratos (FLANAGAN E CHAMBERS, 1992; 

NAGATA et al., 1994; SCUTT E BERTRAM, 1995; KANEKI et al., 1999). Convém 

salientar, que concordando com os resultados acima descritos, ocorre redução na 

diferenciação osteoblástica em cultura de células estromais da medula óssea 

obtidas de camundongos knockout (K0) para COX-2 em relação aos wild-type (WT) 

(OKADA et al., 2000; ZHANG et al., 2002).  
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As PGE2 atuam interagindo com os membros da subfamília dos receptores 

ligados a proteína G (GPCRs), denominados de EP1, EP2, EP3 e EP4 (KOBAYASHI 

et al., 2005). Conforme o tipo de receptor e a subsequente via de ativação 

intracelular e sua interação com outras vias, diferentes respostas celulares podem 

ser desencadeadas (BLACKWELL et al., 2010), desta forma, os receptores EP2 e 

EP4 têm sido relacionados com os efeitos anabólicos da PGE2 no tecido ósseo (LI 

et al., 2002; AKHTER et al., 2001; MINAMIZAKI et al., 2009). A PGE2 ativa o 

receptor EP4 que leva a expressão da BMP-2, um importante regulador do processo 

de reparo ósseo. Em cultura de células-tronco mesenquimais (ARIKAWA et al., 

2004) a BMP-2 estimula a formação óssea e ainda proporciona um aumento da 

formação de osso lamelar em ratos (FORWOOD, MR., 1996, MONTJOVENT et al., 

2004). Por outro lado, a transcrição da BMP-2 induz a expressão de COX-2 nos 

osteoblastos, via ligação com o fator de transcrição RUNX-2/Cbfa1, e a indução da 

COX-2 contribui para o efeito da BMP-2 sobre a diferenciação osteoblástica e a 

formação de osteoclastos (CHIZAKU et al., 2002; ZHANG et al., 2002; THIES et al., 

1992). Estes resultados estão de acordo com estudos in vitro utilizando células da 

calvária de camundongos K0 para COX-2 versus WT, que mostraram redução nos 

níveis de RUNX-2 e osterix, que é restaurada com administração exógena de PGE2 

(ZHANG et al., 2002), sendo que, a PGE2 reduz a proliferação osteoblástica, 

provavelmente para sua diferenciação terminal, porém aumenta a população de 

células precursoras (TAI et al., 1997; XU et al., 2007). Estudos in vivo têm 

demonstrado falhas na diferenciação final dos osteoblastos com redução da 

expressão de RNAm para c-fos e osteocalcina durante o processo de reparo ósseo 

com uso de AINES seletivos para COX-2 .   

Devido à ampla utilização de anti-inflamatórios no pós-operatório de cirurgias 

odontológicas e ortopédicas, a interferência dos AINES seletivos para COX-2 no 

processo de reparo ósseo tem sido amplamente avaliada, mas com resultados muito 

discordantes (O’CONNOR et al., 2009; DIMMEN et al., 2009; MATSUMOTO et al., 

2008; MURNAGHAN et al., 2006; AKRITOPOULOS et al., 2009; DIMMEN et al., 

2008; KARACHALIOS et al., 2007; SIMON E O’CONNOR, 2007; LEONELLI et al., 

2006; GERSTENFELD et al., 2003; GOODMAN et al., 2002; 2005). Segundo 

FRACON (2008) isto ocorre em decorrência de variações metodológicas como a 

dosagem, tempo de tratamento, variações na sensitividade intra e interespécies, 

fatores locais e sistêmicos compensatórios, grau de remodelação óssea e 
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farmacocinética da droga como citados por vários autores (BOURSINOS et al., 2009; 

VUOLTEENAHO et al., 2008; O’CONNOR E LYSZ, 2008; HARDER e AN, 2003; 

SALARI E ABDOLLAHI, 2009; RADI e KHAN, 2005; MULLIS et al., 2006); existindo 

a necessidade em modelos animais, de mais informações relacionadas às dosagens 

farmacocinéticas comparativas com as terapias utilizadas em humanos, além de 

uma revisão no seu uso em dose alta por um longo período de tempo, considerando 

que clinicamente, na odontologia, o uso mais frequente se dá no controle da dor 

aguda pós-operatória (GERSTENFELD et al., 2003; MULLIS et al., 2006).  
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2  PROPOSIÇÃO 

 

 

Com o objetivo de avaliar a interferência do uso, por um curto período de 

tempo, de um anti-inflamatório não esteroidal seletivo para COX-2 no processo de 

reparação óssea, propomo-nos a avaliar em alvéolos de ratos tratados ou não com o  

Meloxicam nos períodos experimentais de 3, 7, 10, 14, 21 e 30 dias após extração 

do incisivo superior direito: 

 

• morfologicamente, a reabsorção do coágulo sanguíneo, a invasão vascular e 

celular do tecido de granulação; diferenciação das células ósseas; e 

caracterizar espacial e temporalmente a formação e remodelação óssea; 

• morfometricamente, o volume do alvéolo e a quantidade e velocidade de 

formação de tecido ósseo no alvéolo; 

• imunoistoquimicamente, a expressão das proteínas COX-2 (cicloxigenase 2)  

e RUNX-2 (fator de transcrição 2 com domínio Runt), essa última associada 

com a  diferenciação de células da linhagem osteoblástica, e a quantidade e 

tipos celulares expressando essas proteínas;  

• e pela técnica do Western blotting, a expressão protéica total da COX-2 e do 

RUNX-2 durante a reparação alveolar. 

 

De posse desses dados pretende-se verificar a ocorrência de possíveis 

alterações morfológicas e morfométricas na formação óssea durante o reparo 

alveolar provocadas pelo tratamento com Meloxicam, correlacionando-as com a 

expressão temporal das proteínas COX-2 e do RUNX-2, essa última como 

marcadora de diferenciação da população de células da linhagem osteoblástica. 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 ANIMAIS E CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO  

 

Na presente pesquisa foram utilizados 120 ratos (Rattus norvegicus) da 

linhagem Wistar, machos, com 60 dias de idade, provenientes do Biotério Central da 

Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB-USP), 

subdivididos conforme o cronograma apresentado na Figura abaixo:  

 

 

 

Figura 1 -  Cronograma de utilização dos animais 
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Os ratos foram alimentados com ração sólida (Ração Ativada Produtor- 

Anderson & Clayton S.A) e água ad libitum, exceto nas primeiras 24 horas pós-

exodontia, em que essa ração era triturada. Os animais foram acondicionados em 

caixas individuais descontaminadas com detergente enzimático (Detergerm 

Enzimático Johnson Diversey), desinfetadas por fricção de álcool 70% por 3 vezes, e 

forradas com maravalha estéril.  Além disso, todos os animais foram mantidos em 

um ambiente controlado com ciclo claro/escuro de 12 horas, sob umidade e 

temperatura constantes.  

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo (FOB/USP) no dia 

30 de março de 2010, processo CEEPA nº 032/2010 (Anexo A) e no dia 04 de Maio 

de 2010 foi aprovado o uso de mais 80 animais (Anexo B) para substituírem os que 

foram perdidos durante os procedimentos cirúrgicos devido a permanência de parte 

da raiz do incisivo no interior do alvéolo. 

 

3.2  PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 

 

Os animais foram anestesiados com injeção intramuscular de Ketamina 

(Dopalen®, AgriBrands Ltda) e Xilazina (Anasedan®, AgriBrands Ltda), na dosagem 

de 100mg/kg de massa corporal, respectivamente, e o incisivo central direito de 

cada rato (Figura 2a) foi extraído segundo as indicações de OKAMOTO; RUSSO 

(1973),  com instrumentais cirúrgicos adaptados para esse fim.  

Inicialmente, foi feita a sindesmotomia ao redor da região cervical do dente 

seguida de sua luxação lateral (Figura 2b-d), tomando-se cuidado para a não 

ocorrência de fratura da sua raiz ou da tábua óssea externa, até a exodontia 

propriamente dita (Figura 2e-f), tomando o cuidado sempre da manutenção da 

integridade da crista óssea (Figura 2g). Após a extração do incisivo, a sutura da 

região foi realizada com fio de sutura Vicryl 4.0 (Ethicon, Johnson & Johnson, Brasil). 

Cada animal foi mantido em gaiola individual durante todo o período 

experimental no Biotério Central da FOB-USP. 
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Figura 2 - Procedimentos cirúrgicos de extração dentária: a) visão da cavidade bucal mostrando o 
incisivo superior (seta) a ser extraído; b) dissecção da mucosa gengival; c) deslocamento 
do incisivo da respectiva crista alveolar; d) luxação do dente com auxílio de um porta 
agulha; e) extração do incisivo através de movimento circular de vestibular para a lingual; 
f) incisivo já extraido (seta) e a abertura da cavidade alveolar após a extração; e g) 
integridade da crista do osso alveolar (seta) 
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3.3  TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO 

 

Grupo controle:   ratos tratados com injeção por via intraperitoneal de 0,1 ml 

de solução de NaCl 0.9% em dose única diária, durante 7 dias. 

Grupo tratado:  ratos tratados com injeção por via intraperitoneal de 3mg/kg 

de massa corporal do anti-inflamatório Meloxicam, diluído em solução de NaCl  

0.9%, em dose única diária, durante 7 dias. A concentração do Meloxicam utilizada 

foi de 3mg/mL (BEZERRA et al., 2000; OLIVEIRA et al., 2008). 

 

 

3.4  COLETA DO MATERIAL  

 

Após os períodos experimentais de 3, 7, 10, 14, 21 e 30 dias os ratos foram 

mortos por dose excessiva de anestésico e a maxila direita de cada animal foi 

imediatamente separada da esquerda com um bisturi contendo lâmina nº 15 junto ao 

plano sagital mediano, acompanhando a sutura intermaxilar. Com auxílio de uma 

tesoura reta realizou-se um corte tangencial a face distal do último molar, obtendo-

se assim a peça histológica com alvéolo do incisivo superior direito inteiro. As 

hemimaxilas foram processadas de acordo com  o tipo de análise a ser realizada: 

 

a) Análise histológica e imunoistoquímica:  a hemimaxila foi fixada em 

solução de formol a 10% em tampão fosfato pH 7,2 por 24 horas e 

subsequentemente, submetidas ao processamento histológico. 

b) Análise protéica:  a região do alvéolo do dente incisivo superior direito foi 

cuidadosamente dissecada com auxílio de lâminas de bisturi e tesoura  

removendo todo o excesso de tecido ao redor do alvéolo. Em seguida, a peça 

foi armazenada em tubos para microcentrífuga (Eppendorf protein LoBind 

microcentrifuge tubes - Eppendorf® AG, Hamburg, Germany) de 2mL e 

congelada a temperatura de -80°C. 
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3.5  PROCEDIMENTOS HISTOLÓGICOS GERAIS 

 

Após o período de fixação, as peças foram desmineralizadas em solução de 

EDTA (4,13% de Tritriplex III Merck® e 0,44% de hidróxido de sódio) a temperatura 

ambiente, por um período de aproximadamente  30 dias. A seguir, as peças foram 

processadas histologicamente para inclusão em Histosec® (resina sintética + 

parafina), (Merck, Alemanha) e cortes transversais semi-seriados de 5 µm de 

espessura de cada alvéolo, foram obtidos. Os cortes histológicos foram coletados 

em lâminas de vidro comuns e coradas pela Hematoxilina e Eosina (HE), e em 

lâminas silanizadas para as imunomarcações.  

 

 

3.6  ANÁLISE MORFOLÓGICA DO PROCESSO DE REPARO ALVEOLAR 

  

Os cortes histológicos corados pela HE foram analisados no microscópio 

Axioscope 2 (Zeiss®) procurando-se observar os seguintes eventos: a) reabsorção 

do coágulo sanguíneo; b) presença do tecido de granulação; c) formação de tecido 

conjuntivo, ósseo e medular; d) remodelação óssea com a presença de 

osteoclastos; e e) o grau de maturação do tecido ósseo neoformado. 

 

 

3.7 ANÁLISE MORFOMÉTRICA 

 

3.7.1  Determinação do volume total do alvéolo (V(ref)) pelo método de Cavalieri nos 

cortes semi-seriados corados pela HE 

 

Para a determinação do volume do alvéolo, o mesmo foi reconstruído em três 

dimensões (3D) segundo o método de Cavalieri (1635 apud HOWARD e REED, 

1998). Segundo o matemático Bonaventura Cavalieri, o volume de referência de 

qualquer objeto (V(ref)) pode ser estimado através de uma exaustiva série de secções 

paralelas por uma distância conhecida. A estimativa se dá pela distância entre as 

secções (d ou k, sendo d a nomenclatura utilizada para cortes macroscópicos e k 
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para cortes microscópicos) multiplicadas pela somatória das áreas (Ʃa) de cada 

secção, então: V(ref) = k x Ʃa. Essas avaliações contaram com auxílio da bolsista de 

iniciação científica do Laboratório de Histologia (FOB-USP), Débora Joana Furlaneto 

com projeto aprovado na FAPESP (Proc.nº 2010/20747-5). 

Durante o procedimento de inclusão em Histosec as peças contendo o alvéolo 

dental foram orientadas para a obtenção de cortes transversais. Para a 

padronização da distância entre os cortes semi-seriados foi realizado um projeto 

piloto utilizando dois alvéolos, um obtido aos 3 dias pós-cirúrgico (alvéolo intacto) e o 

outro após 30 dias (alvéolo com acentuada redução). Cortes transversais seriados 

de 5 µm de espessura foram obtidos de todo o alvéolo (Fig. 3) e corados pela HE. A 

área (a) de todos os cortes seriados foi determinada em um sistema de análise 

digital KS300 (Carl Zeiss)  (Fig. 4). 

 

 

 
 
Figura 3  - Esquema do alvéolo de rato obtido aos 3 e 30 dias pós-cirurgia mostrando que aos 30 dias 
ocorre uma acentuada redução da região coronal e menor na apical, reduzindo o número total de 
cortes seriados. 
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Figura 4  - Esquema do número de lâminas contendo os cortes transversais dos alvéolos e a medida 
da área do alvéolo em cada corte tecidual no sistema KS300. 
 

O volume médio do alvéolo (V(ref)) obtido em cortes sequenciais de 5µm e 

alternado a cada 25 cortes (125 µm), 50 cortes (250 µm) e 100 cortes (500 µm) está 

apresentado na tabela abaixo. A espessura máxima entre os cortes dentro de um 

erro aceitável de 5% foi de 250 µm (Tabela 1 e Fig. 5) 

 

Tabela 1 -  Volume médio (mm³) do alvéolo (V(ref)) obtido nos cortes sequenciais e alternados para 

cada espessura (k). 

Alvéolo 

V(ref) dos 

Cortes 

sequenciais  

(k = 5 µm) 

V(ref) dos 

Cortes 

alternados  

(k =125 µm) 

V(ref) dos 

Cortes 

alternados  

(k =250 µm) 

V(ref) dos 

Cortes 

alternados 

(k =500 µm) 

3 dias (mm 3) 23,174 23,163 22,907 22,414 

Erro (%)  0,0475 1,1527 3,3177 

30 dias (mm 3) 15,602 16,352 16,282 16,769 

Erro (%)  4,8327 4,1575 7,1674 
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Figura 5  - Esquema do alvéolo de rato obtido aos 3 e 30 dias pós-operatório mostrando os cortes a 
serem avaliados segundo o método de Cavalieri para o cálculo do volume total do alvéolo. 

 

 

3.7.2  Avaliação da densidade de volume (Vvi) e do volume total (Vti) do tecido ósseo 

 

A densidade de volume (Vvi) ou fração de volume do todo (alvéolo) ocupada 

por um determinado constituinte(i) do todo (tecido ósseo e tecido medular) foi 

avaliada em um microscópio Olympus BX 50 (Olympus®, Japão) com uma objetiva 

de imersão de 100X e uma ocular Zeiss Kpl 8x contendo um gratículo de integração 

II Zeiss® (Figura 6), composta de 10 linhas paralelas e de 100 pontos numa área 

quadrangular. Foram analisados 4 cortes histológicos de cada terço (apical, médio e 

coronal) e de cada corte foram selecionados 15 campos histológicos por um 

esquema de amostragem sistemática (WEIBEL, 1969), totalizando 180 campos para 

cada alvéolo. A imagem do gratículo foi superposta, sucessivamente, a esses 180 

campos histológicos (Figura 5) e os seguintes dados foram anotados: a) número de 

pontos (pi) que caíram sobre o tecido ósseo (i) e sobre o alvéolo inteiro (P). A 
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densidade de volume de tecido ósseo (Vvi) foi calculada segundo a relação: Vvi = 

pi/P (WEIBEL, 1969).Tendo esses dados e conhecendo-se previamente, o volume 

do alvéolo (Vref), calculou-se volume total tecido ósseo (Vti), Vti = Vvi x Vref . 

  

 

 
Figura 6 - Gratículo de integração II Zeiss® sobre a imagem de um campo histológico 

 
 
 
 
 

3.8 PROCEDIMENTOS PARA A ANÁLISE DA COX-2 E DO RUNX-2 POR 

MÉTODOS IMUNOISTOQUÍMICOS 

 

Foram utilizados os seguintes anticorpos: 

 

a) COX-2: anti-COX-2 (rabbit polyclonal): código #4842 (Cell Signaling 

Technology®, CA, USA) um dos principais mediadores das prostaglandinas 

e do ácido araquidônico. 

b) RUNX-2:  anti-RUNX-2 (rabbit polyclonal): código ab23981 (Abcam®, MA, 

USA), detectado em precursores de osteoblastos e principalmente nos 

osteoblastos. 
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Para as imunomarcações o seguinte protocolo foi usado: a) cortes de 4µm 

obtidos em lâminas silanizadas (cola a base de poli-D-lisina) foram colocados na 

estufa a 60°C por 40 minutos para o início da desparafinização e adesão na lâmina; 

b) em seguida, as lâminas foram acomodadas em berços de polietileno com 

ranhuras, onde passaram por três banhos de xilol por 10 minutos, dois banhos de 

etanol absoluto por 10 minutos e um banho de álcool 70% de 5 minutos. Por último, 

as lâminas foram lavadas e deixadas em dois banhos de PBS (solução fosfato 

tamponada, pH 7,4) por 5 minutos; c) subsequentemente, foi realizada a inativação 

da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio a 3% por 15 minutos; d) após 

a lavagem em PBS foi realizada a recuperação dos epítopos por ação da enzima 

pepsina (código S3002 – Dakocytomation® Carpinteria, CA, USA) por 20 minutos; e) 

os cortes foram lavados em PBS e foi realizado o bloqueio das proteínas sorológicas 

com solução de leite em pó Molico® 7% (Nestlé Brasil Ltda, Araçatuba, São Paulo, 

Brasil) por 15 min; f) o excesso da solução bloqueadora foi aspirado e os cortes 

foram incubados com os anticorpos primários específicos para COX-2 e RUNX-2 

diluídos em: 1:250 e 1:170, respectivamente, em diluidor de anticorpo (código ADS-

125, Spring Bioscience Corporation, CA, USA) por 1 hora em câmara úmida e 

temperatura ambiente. Para controle negativo, um dos cortes foi incubado somente 

com o diluidor; g)  os cortes foram lavados com PBS e incubados no N-Histofine – 

Simple stain Rat MAX PO (Multi) (Universal Immuno-peroxidase Polymer for rat 

tissue anti-mouse and rabbit – NICHIREI BIOSCIENCES INC.) por 30 minutos à 

temperatura ambiente; h)  os cortes foram lavados e expostos a solução do DAB 

(solução líquida de 3,3'-diaminobenzidine, Dakocytomation Carpinteria, CA, USA) 

por 2-3 minutos e contra corados por Hematoxilina de Harris por 1 minuto. 

 

 

3.8.1 Contagem do número de células imunomarcadas por mm2 de tecido  

 

O número de células marcadas/mm2 de tecido foi determinado em um sistema 

de análise de imagem Kontron KS300 (Kontron Electronic GMBM). Foram 

analisados 3 cortes teciduais de cada terço (apical, médio e coronal) de cada 

alvéolo. Em cada corte foram capturadas 15 imagens de campos histológicos 
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selecionadas por amostragem sistemática (WEIBEL, 1969), sendo no total 135 

imagens para cada alvéolo. Para cada imagem obtida, foi avaliado o número de 

células marcadas (Nm) e a área total analisada (A). Conhecendo-se a área total 

analisada e obtendo-se o número total de células imunomarcadas, determinamos o 

índice de marcação por mm².  

 

 

3.9  PROCEDIMENTO PARA A ANÁLISE DA COX-2 E DO RUNX-2 POR 

WESTERN BLOTTING  

 
Foram utilizados os seguintes anticorpos: 

 

a) COX-2: anti-COX-2 (rabbit polyclonal): código #4842 (Cell Signaling 

Technology®, CA, USA) um dos principais mediadores das prostaglandinas 

e do ácido araquidônico, exibindo peso molecular de 74KDa. 

b) RUNX-2:  anti-RUNX-2 (rabbit polyclonal): código ab23981 (Abcam®, MA, 

USA), detectado em precursores de osteoblastos e principalmente nos 

osteoblastos, exibindo peso molecular de 57 KDa, com bandas adicionais 

de 37KDa ou 87 KDa. 

 

Os alvéolos coletados foram descongelados e homogenizados utilizando o  

homogenizador Polytron (T10 Ultra Thurax, IKA®, Alemanha), 3 vezes por 10 

segundos com velocidade máxima, em solução de isolamento de proteína (PIS), 

contendo sacarose 250 nM, EDTA 1 mM, fenil metil sulfonil fluoreto (PMSF) 0,1 mM 

e fosfato de potássio a 5 mM, pH 7,7. Em seguida, a concentração total de proteína 

em cada amostra foi determinada pelo método de Bradford utilizando kit comercial 

(Bio-Rad Kit®, Hércules, CA, USA) e albumina como padrão de proteína. Os valores 

obtidos para a absorbância foram submetidos a ajuste por equação linear da reta 

(Figura 7 e Figura 8). A equação da reta obtida foi:  

y=0,1145x + 0,0399 

onde: y = absorbância e x = concentração de proteínas (µg/µL). 
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Figura 7 - Determinação da concentração total de proteína pelo método de Bradford no 
espectrofotômetro  

 

 
 

Figura 8 -  Gráfico obtido para a equação linear na quantificação protéica 

 

As amostras foram estocadas a -80ºC até serem utilizadas para o 

procedimento de Western blotting. 

Foram utilizados 50 µg de proteína total de cada amostra por poço e as 

mesmas foram separadas por tamanho através da eletroforese, de acordo com o 

peso molecular de cada uma, usando o sistema de gel de poliacrilamida (acrilamida 

e bisacrilamida) de 10%. A solução tampão utilizada durante a corrida das amostras 

consiste de: glicina 192 mM, Tris 25 mM, SDS 0,5%, pH 8,3. A eletroforese foi 
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realizada utilizando a fonte de eletroforese PowerPac® Basic Power Supply (Bio-Rad 

Life Science, Hércules, CA, USA), inicialmente com voltagem de 60 V por 15 min, 

até as amostras ultrapassarem a marca do primeiro gel (stacking) e posteriormente 

120 V, por aproximadamente 60 min, corrigindo a voltagem pela amperagem 

momentânea que deveria ser constante, para não interferir na corrida das amostras. 

Simultaneamente, foi utilizado um marcador, Precision Plus Protein® all blue 

Standards, código 161-0373 (Bio-Rad Life Science, CA, USA), como peso molecular 

padrão. As proteínas foram transferidas eletroforeticamente para uma membrana de 

nitrocelulose, código 162-0115 (Bio-Rad Life Science, CA, USA), sob voltagem de 

120 V por aproximadamente 1h e 20 minutos, em tampão de transferência que 

consiste de: glicina 192 mM, Tris 25 mM, Metanol 20%, pH 8,3. As membranas 

foram então lavadas (3x10 minutos) em solução salina tamponada por Tris (TBS), e 

bloqueada com leite desnatado Molico® 5% (Nestlé Brasil Ltda, Araçatuba, São 

Paulo, Brasil) sem gorduras (NFDM) em TBS por 2h. Em seguida, as membranas 

foram lavadas em TBS (3x10min) e incubadas nos respectivos anticorpos primários 

contra COX-2 e RUNX-2 diluídos 1:1.000 com albumina 3%, ficando por toda a noite 

em temperatura de 4º C. As membranas foram então lavadas em TBS por 30 

minutos (3x 10min) e, em seguida, incubadas com anticorpo secundário anti-rabbit 

conjugado com HRP-horseradish peroxidase (Bio-Rad Life Sciences, Hércules, CA, 

USA) contra IgG do anticorpo primário, diluídos 1:10.000 - com albumina 1% por 

aproximadamente 4h. A detecção do sinal foi realizada pelo método de 

quimioluminescência, com luminescência química aumentada - SuperSignal® West 

Pico Chemiluminescent Substrate - (Pierce, Rockford, IL, USA), e em seguida as 

membranas foram expostas a filme radiográficos KODAK® (Rochester, NY, USA), 

medical x-ray film – referencia 5253349. Depois disso, os filmes radiográficos foram 

escaneados (impressora HP Photosmart C4480 all-in-one) e a densitometria das 

bandas das proteínas foi quantificada através da intensidade de pixels com auxilio 

do software Scion Image (Scion Corporation, Frederick, MD, USA).  
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3.10  ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Todos os dados numéricos obtidos foram submetidos ao teste de 

Gaussianidade (Kolmogorov-Smirnov) e de homogeneidade da variância ou 

homocedasticidade (Bartlet) e subsequentemente submetidos ao teste “t” Student 

para comparação de grupos por período e pela análise de variância (ANOVA) para a 

comparação entre os períodos por grupo, sendo as médias contrastadas pelo teste 

de Tukey usando software Statistica 7 (Statsoft Inc. Tulsa, Oklahoma, EUA) para 

Windows com um nível de significância de 5%.  
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4  RESULTADOS 

 

 

4.1 RESULTADOS PONDERAIS 

 

Os resultados obtidos para massa corporal dos animais no momento da 

cirurgia (Pinicial ) e ao término dos períodos experimentais (Pfinal ), bem como o ganho 

e/ou perda no período pós-cirúrgico (Pfinal  - Pinicial ) dos diferentes grupos e períodos 

experimentais estão representados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 -  Comparação entre a massa corporal (g) dos grupos controle e tratado no dia da cirurgia 
(Pinicial), ao término de cada período experimental (Pfinal) e o ganho de massa corporal (Pfinal-
Pinicial) pelo teste “t” independente. Média (m), Desvio Padrão (dp) e valores de “p” (p) 

 

Período 
(dias) 

Controle (m±dp) Tratado (m±dp) Teste “t” 
(p) Pinicial   

3 201,59 ± 5,98 260,47± 16,92 0,000 

7 217,64 ± 17,46 216,67 ± 47,64 0,855 

10 196,53 ± 20,57 232,23 ± 21,80 0,034 

14 241,00 ± 15,16 190,00 ± 24,40 0,020 

21 245,47 ± 23,65 222,03 ± 27,08 0,144 

30 260,64 ± 16,21 232,3 ± 27,43 0,033 

 PFinal   

3 207,55± 5,53 268,46 ± 16,80 0,000 

7 227,5 ± 15,98 245,5 ± 45,52 0,806 

10 236,35 ± 24,97 266,64 ± 19,59 0,052 

14 274,70 ± 21,86 241,64 ± 25,88 0,079 

21 310,32 ± 18,72 277,25 ± 25,74 0,129 

30 343,3 ± 11,06 313,2 ± 26,56 0,049 

 Pinicial-  PFinal   

3 5,96 ± 2,36 7,99 ± 0,69 0,102 

7 11,44 ±3,10 10,23± 2,26   0,498 

10 36,58 ± 6,46 34,73 ± 2,88 0,574 

14 38,52 ± 8,42 45,22 ± 7,33 0,216 

21 59,37 ± 10,68 63,70 ± 10,11 0,681 

30 89,47 ± 15,71 96,41 ± 10,49 0,435 
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A análise da Tabela 2 juntamente com a análise estatística dos dados 

mostrou que: 

 

a) o Pinicial dos animais do grupo controle foi 0,226 e 0,154 vezes menor aos 3 

e 10 dias, respectivamente, e 0,268 e 0,121 vezes maior aos 14 e 30 dias, 

respectivamente, em relação ao do grupo tratado, enquanto que aos 7 e 21 

dias não houve diferenças entre grupos (p>0,05). 

b) porém, o Pfinal dos animais do grupo controle foi 0,226 vezes menor apenas 

aos 3 dias e 0,096 vezes maior aos 30 dias em relação aos do grupo 

tratado, enquanto que aos 7, 10, 14 e 21 dias não apresentaram diferenças 

entre grupos (p>0,05). 

c) a diferença entre as massas corporais final e inicial (Pfinal - Pinicial) 

mostrou que houve um ganho proporcional de massa corporal entre os 

grupos por períodos. 

 

 

4.2 VOLUME TOTAL DO ALVÉOLO 

 

O volume total do alvéolo (mm3) após a extração do incisivo dos animais dos 

grupos controle e tratado nos diversos períodos analisados bem como a análise 

estatística dos dados, encontram-se apresentados na Tabela 3 e na Figura 9. 
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Tabela 3 - Comparação do volume total do alvéolo (mm3) do grupo controle e tratado por período pelo 
Teste “t” independente e entre períodos dentro do mesmo grupo pela ANOVA a um 
critério. Média (M), Desvio Padrão (DP) e valores de “p” (P) 

 
Período  
(dias) 

Volume Total do Alvéolo (mm 3) Teste “t”  

(P) Controle (M±DP)  Tratado  (M±DP) 

3 31,378 ± 3,15 a 32,439 ± 3,21 a 

 
0,612 

7  30,456 ± 4,84 a,b 33,470 ± 4,39 a 
 

0,333 

10 30,334 ± 5,90 a,b 
 

33,344 ± 4,52 a 
 

0,561 

14 30,240 ± 4,31 a,b 
 

28,270 ± 5,15 a,b 
 

0,530 

21 23,269 ± 2,94 b 
 

30,495 ± 2,42 a,b 
 

0,002 

30 23,183 ± 2,42 b 
 

23,591 ± 5.66 b 
 

0,885 

ANOVA (P)  0,005 
Letras diferentes p<0,05  

0,015 
Letras diferentes p<0,05 
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Figura 9 – Volume total do alvéolo (mm3) durante o processo de reparo do alvéolo dental após a 
extração do incisivo nos grupos controle e tratado dos diversos períodos analisados. Asterisco (*) -  
p<0,05 para comparação entre grupos por período  

 
 

A análise da Tabela 3  e da Figura 9  juntamente com a análise estatística dos 

dados mostrou que: 

 

a) o volume total do alvéolo não apresentou diferenças estatisticamente 

significantes (p>0,05) entre grupos por período, exceto aos 21 dias, quando 

o volume do alvéolo do grupo controle foi 0,236 vezes menor em relação 

ao grupo tratado; 

b) o volume total do alvéolo aos 3 dias no grupo controle foi de 31,378 mm3 e 

manteve-se constante até os 14 dias. Porém, aos 21 dias, o volume do 

alvéolo foi 0,258 vezes menor em relação ao período 3 dias e manteve-se 

constante até os 30 dias; 

c) o volume total do alvéolo aos 3 dias no grupo tratado foi de 32,439 mm3 e 

manteve-se constante até os 21 dias. Porém, aos 30 dias, o volume do 

alvéolo foi 0,272 vezes menor em relação ao período 3 dias e com valores 

similares aos do grupo controle aos 21 dias. 
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4.3  ANÁLISE MORFOLÓGICA DOS CORTES HISTOLÓGICOS CORADOS PELA 

TÉCNICA DE HE  

 

Os resultados morfológicos dos cortes dos alvéolos dentais do grupo controle 

e tratado nos diversos períodos analisados estão representados nas Figuras 10-13.  

 

a) Período de 3 e 7 dias pós-exodontia  

Na região apical e coronal , no grupo controle (Fig. 10C1 e 10C3), o alvéolo 

dental apresentou-se preenchido por grande quantidade de tecido conjuntivo e por 

restos do coágulo sanguíneo com pequenas áreas de reabsorção da cortical óssea e 

de neoformação óssea sempre associada a cortical óssea alveolar, enquanto que, 

no grupo tratado (Fig. 10T1 e 10T3) ocorreu predominância de coágulo sanguíneo, 

pouca quantidade de tecido conjuntivo e raras áreas de formação óssea associada a 

cortical alveolar praticamente íntegra. Na região média , em ambos os grupos 

controle (Fig. 10C2) e tratado (Fig. 10T2) os alvéolos mostraram-se preenchidos por 

grande quantidade de coágulo sanguíneo.  

 

b) Período de 10 e14 dias pós-exodontia  

Na região apical , no grupo controle (Fig. 11C1) o alvéolo apresentou-se 

preenchido por grande quantidade de tecido conjuntivo, restos de coágulo 

sanguíneo e tecido ósseo de arranjo trabecular. Já, no grupo tratado (Fig. 11T1), 

grande parte do alvéolo mostrava-se ainda preenchido pelo coágulo sanguíneo 

como observado no período anterior. Na região média  e coronal , no grupo controle 

(Figs. 11C2 e 11C3) o alvéolo exibia grande formação de tecido ósseo de arranjo 

trabecular principalmente próximo a cortical, ficando a região central e os espaços 

entre as trabéculas ósseas, ocupados por tecido conjuntivo e restos de coágulo 

sanguíneo. Já, no grupo tratado (Figs. 11T2 e 11T3) a formação óssea mostrou-se 

menos intensa e a quantidade de coágulo sanguíneo mais evidente em relação ao 

grupo controle (Comparar as figuras Figs. 11C2 com 11T2 e 11C3 com 11T3).  
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c) Período de 21 dias pós-exodontia 

Na região apical , no grupo controle (Fig. 12C1) a formação óssea ocupava 

apenas algumas regiões do alvéolo (cerca de 1/3 do alvéolo) e exibia maior grau de 

maturidade em relação ao período anterior. O restante do alvéolo mostrou-se 

preenchido por tecido conjuntivo ricamente celularizado e vascularizado, porém mais 

organizado que no período anterior. Já, no grupo tratado (Fig. 12T1), o processo de 

reparo mostrou-se mais atrasado em relação ao controle, com pequena formação de 

osso imaturo na superfície da cortical óssea alveolar e o restante do alvéolo 

ocupado em grande parte pelo coágulo sanguíneo e por tecido conjuntivo. Na região 

média  e coronal , embora no grupo controle o processo de reparo se mostrasse 

mais adiantado em relação ao tratado, ambos exibiram intensa formação óssea 

centrípeta (a partir das bordas em direção ao centro do alvéolo), ficando a região 

central ocupada por tecido conjuntivo e coágulo sanguíneo. 

 

d) Período de 30 dias pós-exodontia 

Na região apical , o grupo controle (Fig. 13C1) apresentou quadro histológico 

similar ao do período anterior, porém, as trabéculas mostravam-se mais espessas. 

No grupo tratado (Fig. 13T1) a quantidade de tecido ósseo mostrava-se similar ao do 

grupo controle, porém, o coágulo sanguíneo ainda estava presente. Na região 

média  e coronal , em ambos os grupo controle (Fig. 13C2 e 13C3) e tratado (Fig. 

13T2 e 13T3) ocorreu redução do tamanho do alvéolo e alteração do seu contorno 

devido a intensa reabsorção da cortical óssea alveolar observada em todos os 

períodos. O tecido ósseo formado exibia acentuado aumento na espessura das 

trabéculas, adquirindo um arranjo mais compacto com alguns espaços ocupados por 

medula óssea, ficando apenas algumas regiões ainda ocupadas pelo tecido 

conjuntivo e restos de coágulo sanguíneo. 
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Figura 10 -  Fotomicrografia do alvéolo dental após 3 dias  de extração do incisivo. Região apical : 
observar no grupo controle (C1) o preenchimento do alvéolo por tecido conjuntivo (Tc) e restos de 
coágulo sanguíneo (Co) enquanto que, no grupo tratado (T1) ocorre o predomínio do coágulo 
sanguíneo (Co). Região média : Em ambos os grupos controle (C2) e tratado (T2) predomínio de 
coágulo sanguíneo (Co) no interior do alvéolo. Região cervical : como observado na região apical, o 
alvéolo no grupo controle (C3) mostra-se preenchido proporcionalmente por coágulo sanguíneo (Co) 
e tecido conjuntivo (Tc), enquanto que no grupo tratado (T3) ocorre o predomínio de coágulo 
sanguíneo (Co). 
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Figura 11 -  Fotomicrografia do alvéolo dental após 14 dias  de extração do incisivo. Região apical : 
observar no grupo controle (C1) preenchimento do alvéolo por tecido conjuntivo (Tc) com pouca 
quantidade de coágulo sanguíneo (Co) e pequena formação óssea nas bordas e no interior do 
alvéolo. Já no grupo tratado (T1) ocorre o predomínio do coagulo sanguíneo (Co) com pouca 
quantidade de tecido conjuntivo (Tc). Região média : observar grupo controle (C2) uma diminuição do 
tecido conjuntivo (Tc) e Coágulo sanguíneo (Co) e a presença de formação óssea (asterisco) 
localizada na borda e na região central do alvéolo. No grupo tratado (T2) predomínio de coagulo 
sanguíneo (Co) e tecido conjuntivo (Tc) com pouca formação óssea (asterisco). Região cervical : em 
ambos os grupos controle (C3) e tratado (T3) apresentam formação óssea (asterisco) no interior do 
alvéolo, sendo que no grupo tratado ocorre a presença de grande quantidade de coágulo sanguíneo 
(Co) entre as trabéculas ósseas.  
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Figura 12 -  Fotomicrografia do alvéolo dental após 21 dias de extração do incisivo. Região apical : 
observar no grupo controle (C1) preenchimento do alvéolo por tecido conjuntivo (Tc) pequena 
formação óssea nas bordas e no interior do alvéolo. Já no grupo tratado (T1) ocorre o predomínio do 
coágulo sanguíneo (Co) com pouca quantidade de tecido conjuntivo (Tc) e pouca formação óssea 
(asterisco). Região média : observar grupo controle (C2) a presença coágulo sanguíneo (Co) com 
tecido conjuntivo (Tc) e grande quantidade de trabéculas ósseas no interior do alvéolo (asterisco). No 
grupo tratado (T2) predomínio de coagulo sanguíneo (Co) e tecido conjuntivo (Tc) com pouca 
formação óssea (asterisco). Região cervical: em ambos os grupos controle (C3) e tratado (T3) 
apresentam formação óssea (asterisco) no interior do alvéolo, sendo que no grupo experimental 
ocorre a presença de grande quantidade de coagulo sanguíneo (Co) entre as trabéculas ósseas 
(asteriscos).   
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Figura 13 -  Fotomicrografia do alvéolo dental após 30 dias de extração do incisivo. Região apical : 
observar no grupo controle (C1) preenchimento do alvéolo por tecido conjuntivo (Tc) e formação 
óssea nas bordas e no interior do alvéolo. Já no grupo tratado (T1) poucas trabéculas ósseas 
(asterisco) localizam-se no interior do alvéolo e entre o coágulo sanguíneo (Co) e tecido conjuntivo 
(Tc). Região média : observar grupo controle (C2) a presença de tecido conjuntivo (Tc) e grande 
quantidade de trabéculas ósseas (asterisco) no interior do alvéolo. No grupo tratado (T2), o coágulo 
sanguíneo (Co) e tecido conjuntivo (Tc) dividem espaço com as trabéculas ósseas (asterisco) 
presentes nas bordas e no centro do alvéolo. Região cervical: em ambos os grupos controle (C3) e 
tratado (T3) apresentam formação óssea (asterisco) no interior do alvéolo, sendo que no grupo 
tratado ainda ocorre a presença de coágulo sanguíneo.  
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4.4  DENSIDADE DE VOLUME DE TECIDO ÓSSEO  

 

 

Os resultados de densidade de volume (%) de tecido ósseo neoformado no 

processo de reparo do alvéolo dental após a extração do incisivo dos grupos 

controle e tratado nos diversos períodos analisados, encontram-se apresentados 

nas Tabelas 4 e na Figura 14. 

 
Tabela 4 - Comparação entre a densidade de volume (%) do tecido ósseo do grupo controle e tratado 

por período pelo Teste “t” independente e entre períodos dentro do mesmo grupo pela 
ANOVA a um critério. Média (M), Desvio Padrão (DP) e valores de “p” (P) 

 

Período 
(dias) 

Densidade de tecido ósseo (%) Teste “t” 

(P) Controle (M±DP) Tratado (M±DP) 

3  14,25 ± 4,84a 7,84 ± 0,84 a 0,019 

7  21,85 ± 3,42 a,b 17,40 ± 2,11 a,b 
 

0,038 

10 29,99 ± 3,13 b,c 
  

21,92 ± 5,53 b,c 
 

0,034 

14 35,48 ± 2,59 c 
 

25,18 ± 3,29 b,c 
 

0,001 

21 45,65 ± 8,41 d 
 

31,40 ± 7,44 c 
 

0,022 

30 52,45 ± 5,55 d 
 

46,11 ± 9,84 d 
 

0,245 

ANOVA (P) 0,000 

Letras diferentes p<0,05  

0,000 

Letras diferentes p<0,05 
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Figura 14 - Densidade de volume (%) do tecido ósseo durante o processo de reparo do alvéolo 
dental após a extração do incisivo nos grupos controle e tratado dos diversos períodos analisados. 
Asterisco (*) - p<0,05 para comparação entre grupos por período. 

 

A análise da Tabela 4  e da Figura 14  juntamente com a análise estatística 

dos dados mostrou que: 

 

a) a densidade de volume do tecido ósseo no grupo controle foi 0,817, 0,255, 

0,368, 0,409 e 0,453 vezes maior em relação ao grupo tratado nos 

períodos de 3, 7, 10, 14 e 21, respectivamente. Aos 30 dias a densidade de 

volume de tecido ósseo foi similar entre os grupos controle e tratado; 

b) a densidade de volume do tecido ósseo no grupo controle e tratado foi de, 

respectivamente, 21,85 e 17,40%, não apresentando diferenças 

estatisticamente significantes com os respectivos valores aos 7 dias. Em 

seguida, o percentual de tecido ósseo do grupo controle aumentou 

gradativamente até os 21 dias passando a ocupar 45,65% do alvéolo. 

Embora o percentual de tecido ósseo passe a ocupar 52,45% aos 30 dias, 

não se observou diferenças estatísticas entre 21 e 30 dias. No grupo 

tratado a densidade de volume do tecido ósseo aumentou gradativamente 

até os 30 dias, passando a ocupar 46,11%.  
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4.5  VOLUME TOTAL DE TECIDO ÓSSEO (mm3)   

 

Os resultados do volume total do tecido ósseo (mm3) dos componentes 

envolvidos no processo de reparo do alvéolo dental após a extração do incisivo dos 

grupos controle e tratado nos diversos períodos analisados, encontram-se 

apresentados na Tabela 5  e na Figura 15. 

 

 

Tabela 5 - Comparação do volume total de tecido ósseo (mm3) do grupo controle e tratado por 
período pelo Teste “t” independente e entre períodos dentro do mesmo grupo pela 
ANOVA a um critério. Média (M), Desvio Padrão (DP) e valores de “p” (P) 

 

Período Volume Total do Tecido Ósseo (mm 3) Teste “t” 

(dias) Controle (M±DP) Tratado (M±DP) (P) 

3 4,402 ± 1,41a 2,547 ± 0,40a 0,022 

7 6,736 ± 1,85a,b 5,807 ± 0,87 a,b 0,340 

10 8,956 ± 1,02 b,c 7,458 ± 2,32 b,c 0,224 

14 10,703 ± 1,46 c,d 7,092 ± 1,43b,c 0,004 

21 10,554 ± 1,88 c,d 9,637 ± 2,71b,c 0,552 

30 12,139 ± 1,54d 10,724 ± 3,19 c 0,398 

ANOVA (P) 
0,000 0,000 

  
Letras diferentes p<0,05  Letras diferentes p<0,05 
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Figura 15 – Volume total de tecido ósseo (mm3) durante o processo de reparo do alvéolo dental após 
a extração do incisivo nos grupos controle e tratado dos diversos períodos analisados. Asterisco (*) - 
p<0,05 para comparação entre grupos por período. 

 

 

A análise da Tabela 5  e da Figura 15  juntamente com a análise estatística 

dos dados mostrou que: 

 

a) o volume total de tecido ósseo no alvéolo não apresentou diferenças 

estatisticamente significantes (p>0,05) entre grupos por período, exceto 

aos 3 e 14 dias, quando o volume foi, respectivamente, 0,728 e 0,509 

vezes maior no grupo controle em relação ao tratado; 

b) o volume de tecido ósseo aos 3 dias no grupo controle foi de 4,402 mm3 , 

enquanto que, no grupo tratado foi de apenas 2,547 mm3, mantendo-se 

constante até os 7 dias. Aos 14 dias, o volume de tecido ósseo no grupo 

controle e tratado foi, respectivamente, 1,431 e 1,784 vezes maior em 

relação ao período 3 dias, mantendo-se constante até os 30 dias (p>0,05). 
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4.6   IMUNOMARCAÇÃO PARA COX-2 

 

Os resultados morfológicos da imunomarção para COX-2 dos cortes dos 

grupos controle e tratado estão representado nas Figuras 16 a 21. 

Nos períodos de 3 dias  (Fig. 16) e 7 dias  (Fig. 17), em ambos os grupos, 

controle (C1-C3) e tratado (T1-T3), ocorreu imunomarcação para a COX-2 em 

osteoblastos altamente ativos e nos osteócitos recém aprisionados na matriz óssea. 

No tecido conjuntivo/granulação presente no interior do alvéolo, células tipo 

fibroblastos, fibroblastos típicos e células endoteliais apresentavam imunomarcação 

para COX-2. Como o grupo controle apresentava maior formação óssea e um tecido 

conjuntivo rico em células e vasos sanguíneos, a marcação para o COX-2 mostrou-

se mais expressiva neste grupo em relação ao tratado. 

Nos períodos de 10 dias  (Fig. 18) e 14 dias  (Fig. 19) em ambos os grupos, 

controle (C1-C3) e tratado (T1-T3) ocorreu gradual aumento das trabéculas ósseas 

recém formadas a partir da cortical óssea em direção ao centro do alvéolo, 

apresentando osteoblastos ativos e osteócitos imunomarcados para COX-2. Os 

vasos sanguíneos localizavam-se principalmente próximos às áreas de formação 

óssea e tanto as células endoteliais quanto os fibroblastos mostravam-se 

imunomarcados para COX-2, enquanto que, no tecido conjuntivo mais distante das 

áreas de formação óssea havia poucas células imunomarcadas. 

No período de 21 dias  (Fig. 20) em ambos os grupos, controle (C1-C3) e 

tratado (T1-T3) ocorreu intensa marcação para COX-2 em osteoblastos, tanto nos 

altamente ativos quanto nos de revestimento, principalmente nas áreas de formação 

dos canais nutritivos e raramente em osteócitos. Nas áreas de formação dos canais 

nutritivos, os fibroblastos e algumas células endoteliais apresentavam-se 

imunomarcadas para COX-2. Aos 30 dias (Fig. 21), o padrão de marcação foi similar 

ao do período de 21 dias, porém em menor intensidade. 
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Figura 16- Fotomicrografia do alvéolo dentário imunomarcado para COX-2 após 3 dias  da extração 
do incisivo. Observar tanto no grupo controle (C1-C3) como no tratado (T1-T3) pequena formação 
óssea na superfície da cortical alveolar (asterisco) exibindo células ósseas imunomarcadas (seta 
verde) caracterizadas por osteoblastos ativos e recém aprisionados na matriz extracelular. Notar 
também, no interior do alvéolo, a presença de vários tipos celulares imunomarcados, como células 
tipo fibroblastos (seta vermelha), células endoteliais (seta preta) presentes no tecido conjuntivo (TC). 
Objetivas de 40X e 100X. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



Resultados  69 

 

 
Figura 17 - Fotomicrografia do alvéolo dentário imunomarcados para COX-2 após 7 dias da extração 
do incisivo. Observar tanto no grupo controle (C1-C3) como no tratado (T1-T3) maior formação óssea 
na superfície da cortical alveolar (asterisco) e o aumento na vascularização (VS) em relação ao 
período anterior. Notar que, no grupo controle (C1 e C2) as trabéculas ósseas mostram-se mais 
organizadas com imunomarcação em osteoblastos (setas verdes) dispostos linearmente sobre a 
superfície da matriz óssea, com imunomarcações em células recém aprisionadas (setas azuis) e nas 
células do tecido conjuntivo (TC). No grupo tratado (T1) a formação óssea é menos expressiva e mais 
imatura em relação ao grupo controle. Neste caso, os osteoblastos (setas verdes) também exibem 
imunomarcação, porém, estão dispostos desorganizadamente na superfície da matriz. Notar que, nos 
grupos controle e tratado algumas células do tecido conjuntivo (TC) e endoteliais (seta preta) exibem 
imunomarcação, sendo que no grupo controle há uma formação óssea mais avançada e 
organizada.Objetivas de 40X e 100X. 
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Figura 18  - Fotomicrografia do alvéolo dentário imunomarcados para COX-2 após 10 dias  da 
extração do incisivo. Observar tanto no grupo controle (C1-C3) como no tratado (T1-T3) maior 
formação óssea em relação ao período anterior. Em ambos os grupos, as imunomarcações para 
COX-2 estão presentes em osteoblastos (setas verdes) presentes na superfície das trabéculas 
ósseas, nos osteoblastos recém aprisionados (setas azuis) na matriz óssea e nas células endoteliais 
(seta preta) dos vasos sanguíneos (VS) . Notar a grande quantidade de vasos sanguíneos (VS) entre 
as trabéculas ósseas (estrelas) e algumas células do tecido conjuntivo (TC) imunomarcadas. 
Objetivas de 40X e 100X . 
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Figura 19 - Fotomicrografia do alvéolo dentário imunomarcados para COX-2 após 14 dias da 
extração do incisivo. Observar tanto no grupo controle (C1-C3) como no tratado (T1-T3) o mesmo 
padrão de marcação em relação aos períodos anteriores, ou seja, em osteoblastos (setas verdes) na 
superfície das trabéculas ósseas, nos osteoblastos recém aprisionados (setas azuis) na matriz óssea 
e células endoteliais (setas pretas). Notar, no grupo controle maior espessamento das trabéculas 
ósseas em relação ao grupo tratado. Notar também a grande quantidade de vasos sanguíneos (VS) 
entre as trabéculas ósseas e raras células do tecido conjuntivo (TC) imunomarcadas. Objetivas de 
40X e 100X.  
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Figura 20  - Fotomicrografia do alvéolo dentário imunomarcados para COX-2 após 21 dias  da 
extração do incisivo. Observar tanto no grupo controle (C1-C3) como no tratado (T1-T3) o mesmo 
padrão de marcação em relação aos períodos anteriores, ou seja, em osteoblastos (setas verdes) na 
superfície das trabéculas ósseas (asterisco), nos osteoblastos recém aprisionados (setas azuis) na 
matriz óssea e nas células endoteliais (setas pretas). Notar também, o  maior espessamento das 
trabéculas ósseas (asterisco) em relação ao período anterior,e a grande quantidade de vasos 
sanguíneos (VS) entre as trabéculas ósseas e a ausência de imunomarcação nas células do tecido 
conjuntivo (TC). Objetivas de 40X e 100X. 
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Figura 21 -Fotomicrografia do alvéolo dentário imunomarcados para COX-2 após 30 dias  da 
extração do incisivo. Observar tanto no grupo controle (C1-C3) como no tratado (T1-T3) padrão de 
marcação similar ao do período anterior, ou seja, nos osteoblastos  (setas verdes) presentes na 
superfície ósseas, nos osteoblastos recém aprisionados (setas azuis) na matriz óssea e nas células 
endoteliais (setas pretas) . No grupo tratado há maior imunomarcação quando comparado ao grupo 
controle. Observar também, vasos sanguíneos (VS) próximos ao tecido ósseo. Objetivas de 40X e 
100X . 
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4.7 NÚMERO DE CÉLULAS IMUNOMARCADAS PARA COX-2/mm² 

 

Os resultados do número de células imunomarcadas para COX-2 por mm² no 

processo de reparo do alvéolo dentário após a extração do incisivo dos grupos 

controle e tratado nos diversos períodos analisados encontram-se apresentados na 

Tabela 6  e na Figura 22 . 

 
Tabela 6 - Comparação entre o número de células imunomarcadas para o COX-2 por mm2 dos 

grupos controle e tratado por período pelo Teste “t” independente e entre períodos 
dentro do mesmo grupo pela ANOVA a um critério. Média (M), Desvio Padrão (DP) e 
valores de “p” (P). 

 

Período 
(dias) 

COX-2 (mm²) Teste “t” 
(P) Controle (M±DP) Tratado (M±DP) 

 
3 

 
877,22 ± 102,38 a 

 

 
758,52 ± 121,69 a 

 

 
0,186 

 

7 
897,04 ± 166,41 a 

 
749,70 ± 163,19 a,b 

 
0,252 

 

10 
737,32 ± 87,38 a,b 

 
662,76 ± 87,14 a,b,c 

 
0,272 

 

14 
690,58 ± 107,66 a,b,c 

 
516,41 ± 109,46 b,c,d 

 
0,063 

 

21 
556,49 ± 39,89 b,c 

 
491,45 ± 56,96 c,d 

 
0,110 

 

30 
474,19 ± 71,09 c 

 
336,68 ± 60,57 d 

 
0,025 

 

ANOVA (P) 
0,000 

Letras diferentes  
p<0,05 

0,000 
Letras diferentes 

p<0,05 
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Figura 22  – Número de células imunomarcadas para COX-2 por mm² durante o processo de reparo 
do alvéolo dentário após a extração do incisivo nos grupos controle e tratado dos diversos períodos 
analisados. Asterisco (*) -  p<0,05 para comparação entre grupos por período.  
 
 
 A análise da Tabela 6  e da Figura 22  juntamente com a análise estatística 

dos dados mostrou que: 

 

a) o número de células imunomarcadas para COX-2 não apresentou 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos nos diferentes 

períodos analisados, exceto aos 30 dias onde o grupo controle foi 0,408 

vezes maior em relação ao grupo tratado.  

b) em relação a cada grupo individualmente, verificou-se que no grupo 

controle o número de células imunomarcadas aos 3 dias foi de 877,22 

células/mm², diminuindo gradativamente 0,356 vezes até o período de 21 

dias, permanecendo constante até os 30 dias. Já, no grupo tratado, aos 3 

dias o número de células foi de 758,52 células/mm² permanecendo 

constante até os 10 dias, porém aos 14 dias  o número de células 

imunomarcadas foi de 0,319 vezes menor em relação ao período de 3 dias 

permanecendo constante até os 30 dias. 
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4.8 IMUNOMARCAÇÃO PARA RUNX-2 

 

Os resultados morfológicos da imunomarção para RUNX-2 dos cortes dos 

grupos controle e tratado estão representado nas Figuras 23 a 28. 

Nos períodos de 3 dias  (Fig. 23) e 7 dias  (Fig. 24), como o observado para a 

proteína COX-2, em ambos os grupos, controle (C1-C3) e tratado (T1-T3), ocorreu 

imunomarcação para o RUNX-2 em osteoblastos altamente ativos e nos osteócitos 

recém aprisionados na matriz óssea. No tecido conjuntivo/de granulação presente 

no interior do alvéolo, células tipo fibroblastos, fibroblastos típicos e algumas células 

endoteliais apresentavam imunomarcação para RUNX-2. Assim, como o grupo 

controle apresentava maior formação óssea e um tecido conjuntivo mais rico em 

células e vasos sanguíneos que o tratado, a marcação para o RUNX-2 mostrou-se 

mais expressiva neste grupo. 

Nos períodos de 10 dias  (Fig. 25) e 14 dias  (Fig. 26) em ambos os grupos, 

controle (C1-C3) e tratado (T1-T3) ocorreu gradual aumento das trabéculas ósseas 

recém formadas a partir da cortical óssea em direção ao centro do alvéolo, 

apresentando osteoblastos ativos, osteócitos e algumas células do tecido conjuntivo 

imunomarcadas para RUNX-2. Porém, no grupo controle notou-se uma maior 

quantidade de trabéculas ósseas neoformadas evidenciando mais células 

imunomarcadas em relação ao grupo tratado.  

No período de 21 dias (Fig. 27) e aos 30 dias  (Fig. 28) em ambos os grupos, 

controle (C1-C3) e tratado (T1-T3) ocorreu intensa marcação para RUNX-2 em 

osteoblastos, tanto nos altamente ativos quanto nos de revestimento, principalmente 

nas áreas de formação e remodelação óssea. Nas áreas de formação dos canais 

nutritivos, uma grande quantidade de fibroblastos e algumas células endoteliais 

apresentavam-se imunomarcadas para RUNX-2. Como observado nos grupos 

anteriores ocorreu predomínio de células imunomarcadas no grupo Controle em 

relação ao tratado. 
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Figura 23 - Fotomicrografia do alvéolo dentário imunomarcado para RUNX-2 após 3 dias  da extração 
do incisivo. Observar tanto no grupo controle (C1-C3) como no grupo tratado (T1-T3) pequena 
formação óssea na superfície da cortical alveolar (asterisco) exibindo uma grande quantidade de 
células ósseas imunomarcadas (setas amarelas) caracterizadas por osteoblastos ativos e recém 
aprisionados na matriz extracelular. Notar também, no grupo controle, a predominância de células tipo 
fibroblastos imunomarcadas (setas vermelhas) em relação ao grupo tratado que apresenta grande 
quantidade de fibroblastos sem imunomarcação (seta azul) no tecido conjuntivo (TC). Objetivas de 
40X e 100X.  
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Figura 24 - Fotomicrografia  do alvéolo dentário imunomarcado para RUNX-2 após 7 dias da 
extração do incisivo. Observar nos grupo controle (C1-C3) e tratado (T1-T3) um grande número de 
células imunomarcadas na superfície da cortical alveolar (asterisco) e o inicio da neoformação óssea 
– trabéculas ósseas (TO). Notar que, no grupo controle as trabéculas ósseas mostram-se 
organizadas com imunomarcação em osteoblastos (setas amarelas), células recém aprisionadas na 
matriz óssea (setas azuis) e nas células do tecido conjuntivo (TC). Notar que, no grupo tratado (T3) a 
maioria das células ósseas recém-aprisionadas não exibem imunomarcação (cabeça de seta). Notar 
ainda, que no grupo controle existe uma predominância de células do tecido conjuntivo 
imunomarcadas. Objetivas de 40X e 100X. 
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Figura 25  - Fotomicrografia  do alvéolo dentário imunomarcado para RUNX-2 após 10 dias  da 
extração do incisivo. Observar tanto no grupo controle (C1-C3) como no tratado (T1-T3) maior 
formação óssea em relação ao período anterior. Notar, em ambos os grupos, que as 
imunomarcações para RUNX-2 continuam presentes em osteoblastos (setas amarelas), presentes na 
superfície das trabéculas ósseas, e nos recém aprisionados (setas azuis) na matriz óssea. Notar, 
principalmente no grupo controle (C1-C3) uma maior quantidade de trabéculas ósseas (setas 
vermelhas) e de algumas células do tecido conjuntivo (TC) imunomarcadas, em relação ao grupo 
tratado. Objetivas de 40X e 100X. 
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Figura 26  - Fotomicrografia  do alvéolo dentário imunomarcados para RUNX-2 após 14 dias da 
extração do incisivo. Observar tanto no grupo controle (C1-C3) como no grupo tratado (T1-T3) o 
mesmo padrão de marcação em relação aos períodos anteriores, ou seja, em osteoblastos (setas 
amarelas) na superfície das trabéculas ósseas e nos recém aprisionados (setas azuis) na matriz 
óssea. Notar, no grupo controle maior espessamento das trabéculas ósseas em relação ao grupo 
tratado. Notar também uma maior quantidade de tecido ósseo neoformado (TO) circundado pelo 
tecido conjuntivo (TC) com predominância de células imunomarcadas no grupo controle (cabeça de 
seta) em relação ao grupo tratado. Objetivas de 40X e 100X.  
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Figura 27 -  Fotomicrografia  do alvéolo dentário imunomarcado para RUNX-2 após 21 dias  da 
extração do incisivo. Observar tanto no grupo controle (C1-C3) como no grupo tratado(T1-T3) o 
mesmo padrão de marcação em relação aos períodos anteriores, ou seja, em osteoblastos (setas 
amarelas) na superfície das trabéculas ósseas (asterisco) e nos recém aprisionados (setas azuis) na 
matriz óssea, porém com intensidade menor . Notar também, o maior espessamento das trabéculas 
ósseas (asterisco) em relação ao período anterior, e o aumento de imunomarcação nas células do 
tecido conjuntivo (TC-cabeça de seta) no grupo tratado (T3). Objetivas de 40X e 100X. 
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Figura 28 - Fotomicrografia do alvéolo dentário imunomarcado para RUNX-2 após 30 dias  da 
extração do incisivo. Observar que, tanto no grupo controle (C1-C3) como no grupo tratado (T1-T3) o 
padrão de marcação é similar ao do período anterior, ou seja, nos osteoblastos  (setas amarelas) 
presentes na superfície ósseas e nos recém aprisionados (setas azuis) na matriz óssea, com 
predominância de células imunomarcadas (cabeças de seta) no tecido conjuntivo do grupo controle 
em relação do grupo tratado (T3), que apresenta grande quantidade de células do tecido conjuntivo 
sem imunomarcação (setas vermelhas). 
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4.9 NÚMERO DE CÉLULAS IMUNOMARCADAS PARA RUNX-2/mm² 

 

 Os resultados do número de células imunomarcadas para RUNX-2 por mm² 

no processo de reparo do alvéolo dentário após a extração do incisivo dos grupos 

controle e tratado nos diversos períodos analisados encontram-se apresentados na 

Tabela 7  e na Figura 29 . 

 
Tabela 7 - Comparação entre o número de células imunomarcadas para o RUNX-2 por mm2 dos 

grupos controle e tratado por período pelo Teste “t” independente e entre períodos 
dentro do mesmo grupo pela ANOVA a um critério. Média (M), Desvio Padrão (DP) e 
valores de “p” (P). 

 

Período Número de células RUNX-2 + / (mm²) Teste “t ” 

(dias) Controle (M±DP) Tratado (M±DP) (P) 

3 1014,53 ± 64,66 a 726,77 ± 79,06 a     0,001 

7 1095,39 ± 56,61 a 971,54 ± 63,43 b,c     0,026 

10 1358,88 ± 54,74 b 838,81 ± 48,15 a,b,c     0,000 

14 1021,14 ± 52,10 a, 869,39 ± 64,36 b,c     0,010 

21 1229,30 ± 66,70 c 892,89 ± 36,86 b,c     0,000 

30 726,66 ± 30,33 d 493,31 ± 61,89 d     0,000 

ANOVA (P) 

0,000 0,000 

  Letras diferentes  Letras diferentes 

p<0,05 p<0,05 
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Figura 29  – Número de células imunomarcadas para RUNX-2 por mm² durante o processo de reparo 
do alvéolo dentário após a extração do incisivo nos grupos controle e tratado dos diversos períodos 
analisados. Asterisco (*) -  p<0,05 para comparação entre grupos por período. 
 
 
 
 

A análise da Tabela 7  e da Figura 29  juntamente com a análise estatística 

dos dados mostrou que: 

 

a) o número de células imunomarcadas para RUNX-2 apresentou diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos nos diferentes períodos 

experimentais analisados; 

b) em relação a cada grupo individualmente, verificou-se que no grupo 

controle o número de células imunomarcadas aos 3 dias foi de 1014,53 

células/mm², aumentando gradativamente  0,339 vezes até o período de 10 

dias, porém aos 30 dias o número de células foi 0,396 vezes menor em 

relação ao período inicial. Já, no grupo tratado, aos 3 dias o número de 

células foi de 726,77 células/mm², aumentando 0,154 vezes aos 10 dias e 

permanecendo constante até os 21 dias, porém, o número de células 

imunomarcadas aos 30 dias foi de 493,31 células/mm2 , diminuindo 0,473 

vezes em relação ao período de 3 dias. 
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4.10 DENSITOMETRIA DA ANÁLISE PROTÉICA POR WESTERN BLOTTING 

PARA A COX-2 

 

Os resultados densitométricos obtidos da análise protéica por Western 

blotting para a COX-2 dos grupos controle e tratado estão apresentados na Tabela 8 

e nas Figuras 30 e 31. 

 

Tabela 8 - Valores densitométricos obtidos para a COX-2 nos grupos controle e tratado nos 
diferentes períodos pós-exodontia 

Período  Valores densitométricos para as Bandas de COX-2  Teste 
“t” 

(dias) Controle (m±dp) Tratado (m±dp) (p) 

3 13955,75 ± 529,37 8876,00 ± 106,47 0,000 

7 10677,00 ± 403,73 6980,00 ± 220,51 0,000 

10 13757,00 ± 121,08 10881,60 ± 549,43 0,000 

14 16148,25 ± 579,36 13611,40 ± 819,04 0,001 

21 11404,50 ± 324,19 10297,60 ± 1395,40 0,169 

30 14078,40 ± 604,57 14167,75 ± 317,06 0,798 
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Figura 30 - Valores densitométricos das bandas obtidas por Western blotting para a proteína COX-2 
durante o reparo ósseo alveolar em ratos nos diferentes períodos analisados. Asterisco (*) -  p<0,05 
para comparação entre grupos por período. 
 

 

  



Resultados  99 

 

 

 
Figura 31 - Imagens obtidas das películas radiográficas das bandas obtidas para a proteína COX-2 

por Western blotting para os grupos controle e tratado para cada período 
 
 

 

A análise da Tabela 8 e das Figuras 30 e 31 juntamente com a análise 

estatística dos dados mostrou que: 

 

a) os valores densitométricos obtidos para a proteína COX-2 apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos experimentais, 

nos períodos de 3, 7, 10 e 14 dias. 

 

b)  a expressão protéica para COX-2 no grupo controle foi em média 0,332 

vezes maior em relação ao grupo tratado entre 3 e 21 dias e 0,06 vezes 

menor aos 30 dias.  
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4.11 DENSITOMETRIA DA ANÁLISE PROTÉICA POR WESTERN BLOTTING 

PARA O RUNX-2 

 

Os resultados densitométricos obtidos da análise protéica por Western 

blotting para o RUNX-2 dos grupos controle e tratado estão apresentados nas 

Tabelas 9 e 10 e nas Figuras 32 e 33. 

 

Tabela 9 - Valores densitométricos obtidos para o RUNX-2 nos grupos controle e tratado nos 
diferentes períodos pós-exodontia 

Período  Valores densitométricos para as Bandas de RUNX-2       
(banda 57KDa) 

Teste 
“t” 

(dias) Controle (m±dp) Tratado (m±dp) (p) 

3 14833,75 ± 954,61 7763,80 ± 148,53 0,000 

7 12876,50 ± 1173,73 7960,40 ± 319,08 0,000 

10 13641,25 ± 379,91 9458,60 ± 569,26 0,000 

14 14200,00 ± 666,55 8687,60 ± 451,13 0,000 

21 12786,50 ± 542,10 11868,80 ± 963,71 0,135 

30 11113,60 ± 944,17 12655,50 ± 349,33 0,018 

 

 

Tabela 10 - Valores densitométricos obtidos para o RUNX-2 nos grupos controle e tratado nos 
diferentes períodos pós-exodontia 

Período  Valores densitométricos para as Bandas de RUNX-2       
(banda 37KDa) 

Teste 
“t” 

(dias) Controle (m±dp) Tratado (m±dp) (p) 

3 12759,50 ± 1457,74 4561,80 ± 575,55 0,000 

7 10896,25 ± 1340,96 7413,40 ± 728,65 0,002 

10 11822,50 ± 403,76 7123,80 ± 971,93 0,000 

14 11349,25 ± 283,80 4810,80 ± 850,01 0,000 

21 10226,75 ± 397,37 11326,20 ± 1083,13 0,098 

30 9088,20 ± 1675,67 11849,75 ± 960,37 0,023 
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Figura 32 - Valores densitométricos das bandas obtidas por Western blotting para a proteína    
RUNX-2 durante o reparo ósseo alveolar em ratos nos diferentes períodos analisados. Asterisco (*) -  
p<0,05 para comparação entre grupos por período. 
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Figura 33 - Imagens obtidas das películas radiográficas das bandas obtidas para a proteína RUNX-2 
por Western blotting para os grupos controle e tratado para cada período 

 
 
 
 

Para todas as proteínas em todos os períodos, os valores densitométricos 

para o controle interno, realizado com α-tubulina não apresentaram diferenças 

estatisticamente significante entre os grupos. 

A análise das Tabelas 9 e 10 e das Figuras 32 e 33 juntamente com a análise 

estatística dos dados mostrou que: 

 

a) os valores densitométricos obtidos para a proteína RUNX-2, para ambos 

pesos moleculares exibidos na Fig. 32, apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos experimentais, nos períodos 

de 3, 7, 10, 14 e 30 dias; 
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b) a expressão protéica para RUNX-2 para as bandas de 57KDa no grupo 

controle foi em média 0,536 vezes maior em relação ao grupo tratado entre 

3 e 21 dias e 0,138 vezes menor aos 30 dias. O padrão de expressão para 

as bandas de 37 KDa foi similar para ambos os grupos, sendo que, entre 3 

e 14 dias no grupo controle foi 1,071 vezes maior e entre 21 e 30 dias a 

expressão protéica foi 0,205 vezes menor no grupo controle em relação ao 

tratado.  
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5 DISCUSSÃO 

 
Em procedimentos odontológicos que envolvem um maior grau de 

traumatismo tecidual tais como, exodontia de inclusos, cirurgias perirradiculares, 

cirurgias para colocação de implantes dentários, etc., com expectativa de ocorrência 

de dor intensa, edema e limitação funcional faz-se necessário o uso de drogas com 

ação analgésica, antipirética e anti-inflamatória, na tentativa de propiciar um período 

pós-operatório de melhor qualidade aos pacientes. Neste contexto, os anti-

inflamatórios não-esteroidais (AINES) inibidores específicos da enzima 

ciclooxigenase (COX) são as drogas de primeira escolha (SAVAGE, MG, HENRY, 

MA, 2004; HARGREAVES, K, ABBOTT, PV, 2005). 

Porém, estudos em animais com a utilização dos AINES após procedimentos 

cirúrgicos envolvendo osso tem demonstrado resultados controversos, alguns 

mostrando comprometimento do processo de reparação óssea (HARDER e AN; 

2003; SEIDENBERG e AN; 2004; ALTMAN et al.; 1995; TURNER e BURR; 1993; 

LEONELLI et al.; 2006; ENDO et al.; 2002; SIMON et al.; 2002; GOODMAN et al.; 

2002; GOODMAN et al.; 2005; SIMON et al.; 1999; YUGOSHI et al.; 2002; SIMON e 

MANIGRASSO, 2002; BERGENSTOCK, MIN et al., 2005; MURNAGHAN, LI et al., 

2006; GERSTENFELD, AL-GHAWAS et al., 2007; SIMON e O'CONNOR, 2007; 

DIMMEN, NORDSLETTEN et al., 2008), enquanto que  outros,  ao contrário, um 

menor ou nenhum comprometimento  (BROWN et al., 2004; MULLIS et al., 2002; 

GERSTENFELD et al., 2003; LUND et al., 1985; KARACHALIOS et al.; 2007; 

REUBEN e EKMAN; 2005; REUBEN e ABLETT; 2005). Uma avaliação mais 

profunda desses estudos sugere que inúmeras variáveis como dose, tempo de 

administração da droga e tipo de reparo ósseo podem ter infuenciado diretamente 

na diferença dos resultados obtidos. Portanto, a maioria desses trabalhos 

experimentais  não reflete o cenário clinico comum de pacientes que recebem baixas 

doses de um agente anti-inflamatório por um curto período de tempo. Além disso, 

FRACON et al., (2008) salienta que os efeitos adversos dos AINES sobre o reparo 

ósseo foram confirmados por numerosas pesquisas experimentais e clínicas na área 

ortopédica, mas trabalhos relatando os efeitos adversos dos AINES sobre o reparo 

ósseo alveolar, que possam inspirar cuidados e/ou contraindicar seu uso na clínica 
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odontológica, são muito escassos. A Tabela 11 mostra a variabilidade de trabalhos 

que utilizaram animais como modelo experimental e as diferentes respostas obtidas 

com a utilização de diversos AINES. 

 
Tabela 11 -  Variabilidade de trabalhos que utilizaram animais como modelo experimental e as 
diferentes respostas obtidas com a utilização de diversos AINES. (Continua...) 
 

AINE Animal/Sexo/ 
Idade/Peso 

Modelo 
Experimental  

Dose 
(mg/kg/  

dia) 

Período de 
administração 

do AINE 

Tipo de 
avaliação 

Períodos 
Experimenta

is 

Interferênc
ia sobre 
reparo 

Autor/ano  

Indometacina Ratos/Machos Fratura no 
fêmur 2 

Durante todo o 
delineamento 
experimental 

Radiográfico,
histológico e 

mecânico 

7, 10 e 24 
dias SIM Bo et al., 

1976 

Indometacina Ratos/Machos/ 
45 dias 

Fratura na ulna 
e   no radio 1, 2 e 4  21 dias Histológico 8, 14 e 21 

dias SIM Allen, 1980 

Ibuprofeno 
Ratos/Machos/

440-500g Fratura na tíbia 30 

7 dias antes da 
cirurgia e 5 dias 

depois da 
cirurgia (Tt=12 

dias de 
tratamento) 

Histológico e 
mecânico 

1,3,5,7 e 9 
semanas SIM 

Lindholm 
et al., 1981 

Celecoxibe 
Ratos/Machos/
6-9 semanas/ 

580g 

Fratura no 
fêmur 4 

Diariamente até 
o final dos 
periodos 

experimentais 

Radiográfico, 
histológico e 

mecânico 

4, 6 e 8 
semanas SIM Simon et 

al., 2002 

Tenoxicam Ratos/Machos/ 
100g 

Fratura na tíbia 20 

G1 e G3 - do dia 
da fratura até o 
ultimo periodo 
experimental                       

G2 - 7 dias antes 
da fratura                                            

G4 - 2 dias 
depois da fratura 

Histomorfomé
trico 

3, 7, 14 e 28 
dias 

SIM Giordano 
et al., 2003 

Parecoxibe (Pc)                                  
Cetorolac (CL) 

Ratos/Machos/ 
450g 

Fratura no 
fêmur 

10 (Pc)             
15(CL) 

Durante todo o 
delineamento 
experimental 

Histológico, 
mecânico e 
PCR (mRNA 

COX-1 e 
COX-2) 

1, 3, 5, 7, 10, 
14, 21, 35 e 

42 dias 
SIM 

Gerstenfel
d et al., 
2003 

Diclofenaco Ratos/Machos/ 
250-300g Fratura na tíbia 5 7 dias Radiográfico 

e Histológico 3 semanas SIM Beck et al., 
2003 

Indometacina 
(IN)                            

Celecoxibe (CC) 
Ratos/Machos Fratura no 

fêmur 
1 (IN)                      
3 (CC) 4 semanas Histológico e 

mecânico 
4, 8 e 20 
semanas 

SIM (Histo)  
NÃO 

(Mecânico) 

Brown et 
al., 2004 

Meloxicam Ratos/Machos 
Fratura na 

calvária (4mm) 3 15 e 45 dias Histológico 15 e 45 dias SIM 
Gurgel et 
al., 2005 

Celecoxibe Ratos/Femeas Fratura no 
fêmur 2 e 4 

Durante todo o 
delineamento 
experimental 

Radiográfico, 
mecânico e 
dosagem no 

sangue PGE2 
e PGF2 

7, 14 e 21 
dias SIM Simon et 

al., 2007 

DFU Ratos/Machos/ 
298g Fratura na tibia 2 7 dias Histomorfomé

trico 
2, 3, 4 e 5 
semanas NÃO Gregory, 

2007 

Meloxicam 
Coelhos/ 
Machos/             

3 meses/ 3,5kg 

Osteotomia na 
ulna 0,3 5 dias Radiográfico 

e histológico 6 semanas SIM 
Karachalio

s et al., 
2007 

Paracetamol                                                      
Cetorolac                          

Etoricoxibe 

Ratos/machos/ 
250g 

Extração do 
incisivo 

80                                                            
4                                                     

10 
2 semanas Histológico 2 semanas NÃO Fracon et 

al., 2007 

Celecoxibe   
Cetoprofeno 

Ratos/ 
machos/ 8 

semanas/ 250g 

Defeito com 
broca na tíbia  1 

1h antes da 
cirurgia e após 3 

dias (12/12h) 

Histomorfomé
trico e IHC-P 
para COX2 

2, 7, 14 e 21 
dias NÃO Matsumoto 

et al., 2008 

Parecoxibe 
Ratos/Machos/ 
12 semanas/ 

250-350g 

Fratura no 
fêmur 1,06 7 dias Radiográfico 28 e 42 dias NÃO 

Akritopoulo
s et al., 
2008 

Parecoxibe Ratos/Femeas/
226,5g Fratura na tíbia 0,625 7 dias Radiográfico 

e histológico 3 semanas SIM Dimmen et 
al., 2009 
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Tabela 11 -  Variabilidade de trabalhos que utilizaram animais como modelo experimental e as 
diferentes respostas obtidas com a utilização de diversos AINES. (Continuação...) 
 

AINE Animal/Sexo/ 
Idade/Peso 

Modelo 
Experimental  

Dose 
(mg/kg/  

dia) 

Período de 
administração 

do AINE 

Tipo de 
avaliação 

Períodos 
Experimenta

is 

Interferênc
ia sobre 
reparo 

Autor/ano  

Rofecoxibe 
(RO)/     

Ibuprofeno (IB) 

Coelhos/ 
Machos 

Osteotomia na 
fíbula 

12,5 
(RO)         

50 (IB) 
28 dias 

Histológico, 
mecânico e 
dosagem do 

AINE no 
plasma 
(HPLC)  

3, 6 e 12 
semanas 

Sim (Ro > 
IB) 

O'Connor 
et al., 2009 

Celecoxibe Ratos/Machos/ 
100g 

Doença 
Periodontal 10 e 20 

Durante todo o 
delineamento 
experimental 

Radiográfico 
e histológico 

5, 18 e 20 
dias SIM 

Holzhause
n et al., 
2009. 

Parecoxibe Ratos/Machos Fratura 1 7 dias 

Análise 
mecânica e 
do plasma 
sanguíneo  

30 dias NÃO Utvag et 
al., 2010 

Celecoxibe 
Ratos/ 

Femeas/        
250-300g 

Fratura no 
fêmur 4 

Durante todo o 
delineamento 
experimental 

Radiográfico, 
histológico e 

mecânico 
5 semanas SIM Katoh et 

al., 2010 

Nimesulida Ratos/ Machos 
Extração do 

incisivo 5 2 semanas Histológico 2 semanas NÃO 
Teófilo et 
al., 2011 

 

Assim, no presente estudo, optou-se por avaliar os efeitos do uso de um AINE 

por um curto período de tempo de administração, na formação óssea alveolar após a 

exodontia dentária em ratos. 

A escolha do rato deveu-se ao fato do processo de reparo ósseo alveolar 

nesse animal estar amplamente descrito na literatura (MAGALHÃES, OKAMOTO et 

al., 1982; OKAMOTO et al., 1994; FRACON, TEÓFILO et al., 2008; OLIVEIRA, 

SAKAI et al., 2008; TEÓFILO, GIOVANINI et al., 2011), além de ser um excelente 

modelo para o estudo de vários aspectos da reparação óssea por exibir sequência 

evolutiva similar a observada em humanos (AMLER, 1969; DOTTO, MAYO ET AL., 

1970; OKAMOTO E DE RUSSO, 1973; EVIAN, ROSENBERG et al., 1982; 

CARVALHO, OKAMOTO et al., 1983; OKAMOTO e FIALHO, 1990).  

O AINE escolhido para este trabalho foi o Meloxicam por ser amplamente 

prescrito na clinica odontológica. O Meloxicam é um AINE “preferencial” para COX-2 

que exibe afinidade 10 vezes maior pela isoforma COX-2 (PATRIGNANI et al., 1997) 

e cujo perfil farmacocinético em ratos assemelha-se a aquele em humanos (BUSCH 

et al., 1996). Assim, sabe-se que em ambas as espécies, o Meloxicam se liga às 

proteínas plasmáticas numa taxa de 99,5-99,7%, sua meia-vida é bastante longa ao 

redor de 16 horas quando comparada com outros AINES convencionais, o que 

permite a sua utilização em dose diária única, o pico de concentração plasmática 
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ocorre entre 12-14 horas após a sua administração e o seu equilíbrio (steady-state) 

é atingido no 5º dia de administração diária.  

Nossos resultados morfométricos mostraram que a aplicação diária de 

Meloxicam por um período curto de sete dias pós-operatório atrasa o processo inicial 

de reparo ósseo alveolar em ratos por promover uma reabsorção mais lenta do 

coágulo sanguíneo e consequentemente uma menor formação / reabsorção / 

remodelação óssea, corroborando com os resultados de outros trabalhos utilizando 

diferentes AINES por longos períodos de tempo no processo de reparo ósseo  em 

fêmur e tíbia de ratos (SIMON et al., 2002; GERSTENFELD et al., 2003; 

BERGENSTOCK et al., 2005; MURNAGHAN et al., 2006; GERSTENFELD et al., 

2007; DIMMEN et al., 2008), e em alvéolos de ratos tratados com diclofenaco por 

um curto período de tempo (YUGOSHI et al., 2002).  

O atraso no grupo tratado com Meloxicam na reabsorção do coágulo 

sanguíneo, que preenche quase que a totalidade do alvéolo logo após a extração 

dentária, parece ser um dos fatores relevantes para uma menor velocidade no 

reparo alveolar nesse grupo em relação ao controle. Vale a pena salientar que, o 

coágulo sanguíneo é fundamental nos estágios iniciais do reparo alveolar, não 

somente pela formação da rede de fibrina que serve de arcabouço para a invasão 

celular, mas também por conter grande quantidade de plaquetas responsáveis pela 

liberação de fatores de crescimento no local que estimulam a proliferação e a 

migração de células endoteliais e fibroblastos, além de macrófagos responsáveis 

pela reabsorção do coágulo, oriundos dos remanescentes do ligamento periodontal 

e dos tecidos circunjacentes. Assim, o coágulo sanguíneo é gradativamente 

substituído por um tecido de granulação constituído por uma delicada matriz 

colagenosa ricamente celularizada que favorece a migração, para o seu interior, de 

células osteoprogenitoras advindas de restos do ligamento periodontal (LIN et al., 

1995) e/ou do tecido ósseo das paredes alveolares (DEVLIN, 2000), que 

posteriormente diferenciam-se em osteoblastos responsáveis pela neoformação  

óssea.  

Nesse sentido, modelos experimentais de inflamação aguda induzida por 

carragenina em ratos utilizando os anti-inflamatórios indometacina e dexametasona 

mostraram que a inibição da COX-2 interfere significantemente na angiogênese 
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(GHOSH et al., 2000) e  na transmigração de células inflamatórias responsáveis pela 

degradação do coágulo retardando/diminuindo a formação do tecido de granulação e 

consequentemente do tecido conjuntivo/ósseo. XIE et al. (2009) utilizando  análise 

quantitativa por microCT mostraram ocorrência de uma acentuada redução na 

angiogênese durante o processo de reparação de fratura em animais nocautes para 

COX2-/-, associado a uma redução na expressão de MMP-9, desencadeando um 

acentuado atraso no processo de reparo ósseo pela via endocondral; e ainda que a 

administração diária do agonista do EP4 melhorava marcadamente em 70% a 

angiogênese nos animais nocautes e a associação concomitante dos agonistas 

PGE2/EP4 estimulava também a expressão da MMP-9, necessária para a invasão 

vascular durante a ossificação endocondral, restaurando a capacidade de formação 

óssea plena aos 14 dias pós-fratura. Murnaghan et al. (2006), também observaram 

esse efeito negativo do uso de AINE inibidor da COX-2 no fluxo sanguíneo e 

consequentemente no reparo de fraturas em camundongos, aconselhando 

precaução quanto ao seu uso  em lesões onde a vascularização é tênue ou está 

muito comprometida.  

Em consonância com esses trabalhos acima relatados, Arantes (2011), em 

sua dissertação de mestrado desenvolvida conjuntamente com a atual pesquisa  

avaliou a participação do VEGF, e seus receptores, na formação óssea alveolar em 

ratos tratados ou não com Meloxicam, verificando morfometricamente que o 

percentual de formação óssea era proporcional ao da reabsorção do coágulo, assim, 

a densidade de volume do tecido ósseo ou fração de volume tecidual ocupada pelo 

tecido ósseo (%TO) no grupo controle foi  0,255, 0,368, 0,409 e 0,453 vezes maior 

em relação ao grupo experimental nos períodos de 7, 10, 14 e 21 dias pós-

exodontia, respectivamente, enquanto que a densidade de volume de coágulo 

sanguíneo (%Coa) foi 0,097, 0,611, 1,189 e 1,497 vezes menor em relação ao grupo 

tratado com Meloxicam, e a  porcentagem do tecido conjuntivo não apresentou 

diferenças estatisticamente significantes. Neste caso, a expressão protéica do VEGF 

obtida por WB no grupo controle foi 0,365; 1,056; 2,187 e 0,350 vezes maior nos 

períodos de 3, 7, 10 e 14 dias em relação ao grupo tratado.  

Convém salientar que os dados morfométricos de densidade de volume 

utilizados no atual trabalho, que são dados de natureza relativa, foram todos 

transformados em valores absolutos. Utilizando o método de reconstrução 3D de 
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Cavalieri, o volume absoluto do alvéolo em todos os períodos experimentais foi 

obtido, permitindo posteriormente a transformação dos valores percentuais de 

densidade de volume de tecido ósseo em valores de volume absoluto no alvéolo. 

Primeiramente foi verificado que o volume total do alvéolo no grupo controle 

manteve-se constante entre 3 e 14 dias, com volume médio de 31,37 mm3, enquanto 

que, no grupo tratado com Meloxicam este volume permaneceu constante até os 21 

dias, com volume médio de 31,38mm3, sendo que, aos 21 dias o volume do alvéolo 

no grupo controle foi 23,6% menor em relação ao dos animais tratados , indicando 

que o anti-inflamatório possa ter inibido também  a reabsorção óssea necessária ao 

processo de formação/remodelação óssea alveolar. Outros estudos utilizando 

inibidores específicos da COX-2, na progressão da doença periodontal em ratos 

(HOLZHAUSEN et al., 2002; AZOUBEL et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2008) e em 

ratas ovarectomizadas (GREGORY et al., 2007) também mostraram diminuição de 

perda óssea correlacionada com a redução da atividade osteoclástica. 

A reabsorção óssea induzida pela IL-1 e IL-6 também ocorre via estimulação 

da COX-2 dependente de PGE2, produzida pelas células osteoblásticas, levando ao 

aumento da osteoclastogênese in vitro (SATO et al., 1996; TAI et al., 1997). Vale a 

pena salientar que, a PGE2 administrada de forma exógena é um forte estimulador 

da reabsorção óssea, em sistemas in vitro de cultura de órgãos, e da diferenciação 

osteoclástica em cultura com células da medula óssea (CHOUDHARY et al., 2008). 

Em cultura de células da medula óssea de camundongos KO para COX-2 ou 

tratados com inibidores seletivos para COX-2, quando submetidos a administração 

exógena de COX-2 induzem a produção de PGE2 e a subseqüente diferenciação de 

osteoclastos por inúmeros agonistas da reabsorção como LPS, citocinas pro-

inflamatórias (IL-1, TNF-α), hormônios (PTH e Vitamina D3) e fatores de crescimento 

(FGF-β). O maior efeito da PGE2 na reabsorção óssea ocorre indiretamente via 

hiper-regulação da expressão do RANKL e da inibição da OPG através da via de 

sinalização EP4-AMPc nos osteoblastos e potencializada pela ativação do EP2 

(MIYAURA et al., 2000; LI et al., 2002; SAKUMA et al., 2004). 

A análise dos volumes de osso neoformado em termos absolutos ilustra todo 

o dinamismo do processo de reparo alveolar e da concomitante 

formação/remodelação. Assim, quando se avalia apenas a densidade de volume, ou 

seja, o percentual de tecido ósseo neoformado no interior do alvéolo, observa-se 
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diferenças significativas entre os grupos no intervalo de 3 e 21 dias, decorrente da 

maior substituição do coágulo/tecido conjuntivo por tecido ósseo. Em termos 

absolutos, no entanto, verificou-se que houve acúmulo real de tecido ósseo 

neoformado em ambos os grupos, sendo maior no grupo controle, nos períodos de 3 

e 14 dias. Os resultados mostram claramente que a aplicação por 7 dias do 

Meloxicam provocou uma diminuição na velocidade de formação óssea levando a 

um  atraso no reparo em relação ao controle. Contrariamente aos resultados aqui 

obtidos, FRACON et al. (2010) utilizando os anti-inflamatórios Cetorolac e 

Eterocoxibe e TEÓFILO et al. (2011) utilizando o Nimesulida, ambos por 14 dias 

após  extração dentária, e MATSUMOTO et al. (2008) utilizando Celecoxibe e 

Ketoprofeno por 3 dias em defeitos na tíbia, concluíram que esses AINES  não 

interferem diretamente no processo de reparo ósseo em ratos.  

Por outro lado, a interferência dos AINES no processo de reparo ósseo 

também poderia ser explicada pela inibição da síntese das PGs pelo bloqueio da 

COX, que são substâncias muito importantes no estímulo da osteogênese natural 

durante a ossificação endocondral e intramembranosa e na reparação óssea 

(ZHANG et al., 2002). Os estudos revelam que as PGs podem interferir diretamente 

no reparo de fraturas em modelos animais, estimulando a formação óssea e 

consequentemente o processo de reparo. Para ZHANG et al. (2002) as PGs 

participam do recrutamento e da diferenciação dos osteoblastos e ainda induzem a 

expressão dos genes RUNX-2 e Osterix, dois genes necessários para a formação 

óssea e também essenciais para diferenciação dos osteoblastos. 

Convém salientar, que no presente trabalho elegeu-se a proteína RUNX-2 

como marcador específico de células da linhagem osteoblástica. O RUNX-2 é um 

fator de transcrição envolvido na regulação de genes específicos da 

osteoblastogênese, controlando, por exemplo, a produção de marcadores 

específicos ligados a osteoblastogênese como osteocalcina, colágeno tipo I e II, 

osteopontina e sialoproteína óssea (DUCY et al., 1997; KOMORI et al., 1997); sendo 

um  fator  essencial na diferenciação de osteoblastos, visto que alguns estudos 

demonstraram que camundongos knockout para RUNX-2 são incapazes de produzir 

células osteoblásticas (DUCY et al., 1997; KOMORI et al., 1997). No entanto, 

ressalta-se que esse fator de transcrição não é exclusivo de células osteoblásticas, 

visto que a sua expressão foi relatada também em linhagem de células T do timo, 
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condrócitos, fibroblastos e outros tipos celulares (OGAWA et al., 1993; SATAKE et 

al., 1995; OTTO et al., 1997; KOMORI et al., 1997). 

Na avaliação imunoistoquímica para RUNX-2 aqui realizada, verificou-se que 

sua expressão foi marcante em osteoblastos ativos e nos osteócitos recém-

aprisionados na matriz óssea e menos expressiva em células tipo fibroblastos e 

algumas células endoteliais localizadas no tecido de granulação, presentes na 

primeira semana de reparo ou no tecido conjuntivo próximo ao tecido ósseo em 

formação.  

O número de células imunomarcadas para RUNX-2 por mm2 de alvéolo foi 

marcantemente maior no grupo controle em relação ao tratado com Meloxicam 

durante todo período experimental, enquanto que, a sua expressão protéica total por 

WB foi maior somente entre 3 e 14 dias. Embora o volume de tecido ósseo 

neoformado tenha sido similar entre os dois grupos aos 21 e 30 dias, os estágios de 

maturação eram diferentes, sempre mais atrasados no grupo tratado, o que pode ter 

ocasionado as diferenças de resultados entre as duas técnicas aqui utilizadas. 

Assim, histologicamente neste período, os alvéolos do grupo controle encontravam-

se preenchidos por tecido ósseo já em fase de intensa remodelação e organização 

do tecido ósseo secundário ou lamelar, com nítida formação dos espaços 

medulares, enquanto no grupo tratado com Meloxicam o tecido era mais imaturo 

praticamente sem nenhum indício de formação dos espaços medulares.  

Um outro fato que também vale à pena ressaltar é que outros fatores podem 

estar envolvidos nesse processo, assim estudo in vitro com células tronco 

mesenquimais humanas mostrou que a inibição indireta da síntese de PGE2, por NS-

398, um inibidor seletivo da COX-2, suprime a expressão de BMP-2 e 

consequentemente a diferenciação osteoblástica (ARIKAWA et al. 2004) suportando 

a possibilidade de que os eventos associados às BMPs possam ser dependentes de 

metabólitos da COX (ZHANG et al., 2002). WELTING et al. (2011) também 

ressaltam esta inter-relação entre a COX-2 e a BMP-2 durante a diferenciação de 

condrócitos hipertróficos mediada pela BMP-2, utilizando Celecoxibe. Desta forma, 

de acordo com os mecanismos discutidos, a COX-2 regula fatores de transcrição 

associados à osteogênese e controla a diferenciação osteoblástica, logo, a redução 
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na osteoblastogênese parece ser um fator a mais para explicar os efeitos 

prejudiciais dos AINES seletivos para COX-2 sobre o metabolismo ósseo. 

DEKEL et al. (1981) mostrou que os maiores níveis de PGE e PGF foram 

encontrados entre os dias 3 e 14 de reparo de fraturas em tíbias de ratos, 

submetidos ao tratamento com um anti-inflamatório seletivo para COX-2 durante 15 

dias. De acordo com os esses autores, a expressão do RNAm da COX-2 e de seus 

metabólitos também foi mais elevada durante as fases iniciais do reparo. 

GERSTENFELD et al. (2003) também demonstraram que durante os primeiros 21 

dias do reparo ósseo, os níveis de RNAm da COX-1 permanecem constantes, 

enquanto os níveis de RNAm da COX-2 apresentam picos de elevação durante os 

primeiros 14 dias de reparo, e posteriormente retornam ao nível basal após 21 dias. 

Esse perfil de expressão da COX-2 também foi aqui verificado durante o reparo 

ósseo alveolar, tanto no grupo controle como no tratado, com aumento gradativo no 

número de células imunomarcadas para a COX-2 nos períodos iniciais atingindo um 

pico entre 3 e 7 dias e decaindo continuamente até os 30 dias. Esses achados 

indicam que nas primeiras semanas da reparação óssea, a atividade osteogênica é 

mais intensa devido às elevadas taxas de transcrição da COX-2 e, 

consequentemente, em decorrência dos altos níveis de PGs encontrados nestes 

períodos, uma vez que estes metabólitos estimulam a formação óssea (WEINREB et 

al., 1997; SUPONITZKY et al., 1998).  

Vários tipos celulares tais como, osteoblastos, fibroblastos, células endoteliais 

e células inflamatórias, expressaram esta proteína, em ambos os grupos. Com 

relação ao tratamento com Meloxicam, não houve diferenças em relação ao controle 

nos diferentes períodos analisados, exceto aos 30 dias, indicando que a 

administração da droga não interfere no número de células positivas para COX-2. 

Essa ausência de diferenças na expressão da COX-2 foi também observado por 

YOON et al. (2010) durante a análise da diferenciação osteogênica em cultura de 

células tronco mesenquimais (MSCs) utilizando como inibidores os anti-inflamatórios  

Celecoxibe e o Naproxeno, e por Matsumoto et al. (2008) no reparo de defeito ósseo 

na tíbia de ratos utilizando Celecoxibe e Cetoprofeno. Porém, no atual trabalho 

verificou-se que, a expressão protéica da COX-2 por WB foi 0,739 vezes menor no 

grupo tratado entre 3 e 14 dias. Neste caso, pode-se inferir que, embora o número 

de células imunomarcadas para COX-2 fosse similar entre os grupos/período, a 
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intensidade de expressão da proteína pelas células é diferente e dependente do tipo 

celular, variando durante as diferentes fases de reparo entre os grupos.  

Dentro dos limites da atual pesquisa e diante dos resultados aqui 

apresentados e discutidos é possível inferir que o Meloxicam usado por um período 

curto de tratamento no início do pós-operatório promove um atraso no processo de 

reparação óssea nos períodos iniciais, decorrente da inibição parcial da 

transmigração de células inflamatórias responsáveis pela degradação do coágulo e 

da angiogênese, ocasionando temporariamente um retardo na formação dos tecidos de 

granulação/conjuntivo, diferenciação de células osteoblásticas e formação óssea, atraso 

esse recuperado em termos quantitativos nos períodos finais analisados, não 

provocando mais nenhuma modificação significativa no processo de cura do alvéolo 

passível de contraindicar o seu uso terapêutico na clínica odontológica.   
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6 CONCLUSÃO 

 

 

A análise dos resultados aqui obtidos permitem concluir  que a aplicação 

diária do Meloxicam por 7 dias, para  tratamento da dor pós-exodontia em ratos 

provoca um atraso nos períodos iniciais, na reabsorção do coágulo sanguíneo, 

diferenciação das células da linhagem osteoblástica e consequentemente na 

formação/remodelação óssea  ocasionando  um retardo temporário no processo de 

reparo ósseo alveolar, que é recuperado  nos  períodos subsequentes. 
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ANEXO A – APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B – AUTORIZAÇÃO PARA ACRÉSCIMO DE 80 ANIMAIS EXTRAS 
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ANEXO C – APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO TÍTULO DO PROJETO 
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