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Resumo 

 

 

RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as atividades osteoindutoras e 

osteocondutoras da matriz alogênica óssea desmineralizada (MAOD) frente à 

diabetes no reparo de defeito de tamanho crítico em calvárias de ratos diabéticos. 

Para isso, 100 ratos machos Wistar foram divididos em 2 grupos: no grupo diabético 

(DIAB, n=50) foi injetado 47 mg/Kg de massa corporal de estreptozotocina, enquanto 

que no grupo controle (CTL, n=50) foi injetado solução fisiológica a 0,9%. A MAOD 

foi obtida de 50 ratos, cujo fêmur e tíbia foram retirados, desmineralizados com HCl 

a 0,6M por 24 horas, particulados em 1-2mm³, neutralizados com soro fisiológico e 

armazenados em álcool. Após a anestesia, foram realizados defeitos ósseos de 8 

mm nas calvárias dos animais, sendo os grupos CTL COAG (n=25) e DIAB COAG 

(n=25) preenchidos com coágulo e os grupos CTL MAOD (n=25) e DIAB MAOD 

(n=25) preenchidos com MAOD. Após os períodos de 0, 7, 14, 21 e 42 dias, as 

calvárias foram coletadas. A análise radiográfica mostrou que houve formação de 

ilhas radiodensas no interior dos defeitos nos grupos CTL e DIAB tratados com 

MAOD, enquanto que nos grupos tratados com coágulo houve formação de áreas 

mais radiodensas somente nas bordas do defeito, corroborando com os resultados 

morfológicos, que mostraram nos grupos tratados com coágulo que o reparo ósseo 

teve início nas bordas do defeito, enquanto que nos grupos tratados com MAOD, a 

neoformação óssea ocorreu também nas áreas de reabsorção nas partículas de 

MAOD. De acordo com os resultados morfométricos, o volume de tecido ósseo 

aumentou gradativamente em todos os grupos, porém, esse aumento foi maior nos 

grupos CTL em relação aos seus respectivos tratamentos nos grupos DIAB (CTL 

COAG > DIAB COAG e CTL MAOD > DIAB MAOD) e maior quando comparados os 

grupos tratados com MAOD versus os respectivos grupos tratados com COAG (CTL 

MAOD > CTL COAG e DIAB MAOD > DIAB COAG). Assim, ao término de 42 dias, o 

volume de tecido ósseo no grupo CTL MAOD foi em média 3,24 vezes maior em 

relação aos demais grupos, os grupos CTL COAG e DIAB MAOD não apresentaram 

diferenças significativas e o grupo DIAB MAOD foi 1,81 vezes maior em relação ao 

DIAB COAG. Com esses resultados, conclui-se que embora o quadro de diabetes 

tenha influenciado no atraso do reparo, ainda assim, pode-se afirmar que a MAOD 

contribuiu com a neoformação óssea e com o reparo do defeito na calvária de 

animais saudáveis e diabéticos, por terem sido preservadas as suas características 

osteoindutoras e osteocondutoras. 

Palavras chave:  Diabetes Mellitus Experimental. Crânio. Matriz Óssea. 



 

 



Abstract  

 

ABSTRACT 

 

 

Evaluation of repair of bone defects in skulls of d iabetic rats treated with 

Demineralized Bone Matrix 

 
The aim of this work was to evaluate the osteoinductive and osteoconductive 

activities of demineralized allogeneic bone matrix (DABM) against diabetes in 

repairing critical size defects in diabetic rats’ skulls. Therefore, 100 male Wistar rats 

were shered into two groups: in the diabetic group (DIAB, n=50) was 47 mg/Kg of 

body weight streptozotocin, while in the control group (CTL, n=50) was injected 

saline 0.9%. The DABM was obteined using 50 rats which were removed their femur 

and tibia bones, demineralized in 0.6 N HCl during 24 hours, cut into 1-2mm³ pieces, 

neutralized in saline and stored in alcohol. After anesthesia, were made 8 mm bone 

defects on skulls of rats, being the CTL CLOT group (n=25) and DIAB CLOT group 

(n=25) filled with blood clot and the CTL DABM group (n=25) and DIAB DABM group 

(n=25) filled with DABM. After 0, 7, 14, 21 and 42 days, the skulls were collected. 

The radiographic analysis showed radiodense islets inside the defects filled with 

DABM in CTL and DIAB groups, while groups filled with blood clot showed 

radiodense areas near the defect border, which is in agreement to the morphologic 

results, that had showed the begining of bone healing was near the defects border in 

groups filled with blood clot, while groups filled with DABM showed new bone 

formation also in resorption DABM areas. According to morphometric results, the 

volume of bone tissue had increased in all groups, however, this increase was more 

accentuated in CTL groups when compared to DIAB groups with respected 

treatments (CTL CLOT > DIAB CLOT and CTL DABM > DIAB DABM) and bigger 

when groups treated with DABM are compared to respestive groups treated with 

CLOT (CTL DABM > CTL CLOT e DIAB DABM > DIAB CLOT). Thereby, at the end 

of 42 days, the CTL DABM bone tissue volume was 3.24 greater than the other 

groups, the CTL CLOT and DIAB DABM groups didn’t show any significant 

differenceand the DIAB DABM was 1,81 greater than DIAB CLOT. From these 

results, the conclusion is that although diabetes had delayed the repair, nevertheless, 

DABM contributed to bone neoformation and to the defect repair in skulls of healthy 

and diabetic animals, due to the osteoinductive and osteoconductive qualities had 

been preserved. 

Keywords:  Experimental Diabetes Mellitus. Skull. Bone Matrix. 
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1  INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Diabetes mellitus é uma doença crônica universal (SHAW; SICREE; 

ZIMMET, 2010), sendo caracterizada primordialmente pela falência progressiva das 

células β presentes nas ilhotas pancreáticas e consequente hiperglicemia (CNOP et 

al., 2005). Estima-se que no período entre 1995 a 2025, haverá um aumento de 35% 

na prevalência desta doença em adultos, podendo ter como explicação o 

prolongamento de vida tanto da população geral como da própria população 

diabética (KING; AUBERT; HERMAN, 1998; BRUNO; LANDI, 2011). De acordo com 

Blakytny, Sproul e Jude (2011), com o aumento do número de casos de diabetes, a 

verba pública destinada ao tratamento da doença também tende a aumentar. Essas 

informações justificam a importância de se entender melhor a influencia que essa 

doença exerce sobre a fisiologia do organismo, já que afeta diferentes aspectos da 

vida do doente. 

As duas principais formas de Diabetes mellitus são designadas de tipo I e 

tipo II. Diabetes mellitus tipo I, comumente diagnosticada na infância, é uma 

disfunção metabólica caracterizada por hiperglicemia e hipoinsulinemia (MARTIN; 

MCCABE, 2007) resultante de uma reação autoimune que tem como alvo as células 

β das ilhotas pancreáticas (CNOP et al., 2005). Na diabetes tipo II são observadas 

resistência à insulina associada à obesidade e à secreção deficiente de insulina, 

fatores de risco que levam à intolerância a glicose (CNOP et al., 2005). As duas 

formas de Diabetes mellitus são caracterizadas por diversas complicações, como 

problemas cardiovasculares, retinopatias, nefropatias, neuropatias, hipertensão, 

acidentes vasculares cerebrais, aterosclerose, osteopenia e osteoporose 

(CHRYSANT; CHRYSANT, 2011; HOFBAUER et al., 2007; MARTIN; MCCABE, 

2007).  

Entre as diversas regiões, órgãos e tecidos afetados pela diabetes, o tecido 

ósseo é um dos principais, pois além da possibilidade de perda óssea e da 

osteoporose, existe atraso no reparo, grande risco de fraturas e possibilidade de não 

união da fratura (BLAKYTNY; SPROUL; JUDE, 2011). 

Em condições normais, a homeostase do tecido ósseo ocorre através do 

equilíbrio entre a remoção de tecido ósseo danificado pelos osteoclastos e a 
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posterior deposição de tecido ósseo pelos osteoblastos, sendo que dentro de um 

período de dez anos, todo o tecido ósseo de um organismo humano é renovado com 

o objetivo de driblar a ação do envelhecimento e suas consequências 

(MANALOGAS, 2000). Entretanto, quando ocorre uma fratura óssea, essa 

homeostase é interrompida e um exército de células e fatores moleculares são 

atraídos para a região da fratura (GERSTENFELD et al., 2003), onde o tecido ósseo 

danificado é removido pelos osteoclastos (BLAKYTNY; SPROUL; JUDE, 2011). Nos 

tecidos que circulam a área da fratura, onde o suprimento sanguíneo não foi 

prejudicado, inicia-se ossificação intramembranosa, com deposição direta de osso 

neoformado pelos osteoblastos e posterior remodelação desse osso através da ação 

combinada dos osteoclastos e osteoblastos, recriando a estrutura lamelar original 

encontrada no córtex ósseo, sem a permanência de cicatriz. Ao mesmo tempo, no 

local da fratura, bem como nos locais onde o suprimento sanguíneo foi prejudicado, 

inicia-se a ossificação endocondral pelos condrócitos que se diferenciam no local da 

fratura a partir das células mesenquimais (NOGAMI; URIST, 2009). Em seguida, os 

condrócitos mineralizam o tecido, estabilizando a fratura e possibilitando a formação 

de novos vasos. Como consequência, o tecido cartilaginoso é substituído por tecido 

ósseo depositado pelos osteoblastos e por fim remodelado (BLAKYTNY; SPROUL; 

JUDE, 2011; NOGAMI; URIST, 2009).  

Porém, no quadro de diabetes tipo I, ocorre uma queda na densidade e 

conteúdo mineral do tecido ósseo devido a alterações fisiológicas provocadas pela 

presença excessiva de glicose no sangue. Assim, foi observado em modelos de 

ratos diabéticos uma redução na quantidade de proteínas da matriz óssea, como 

colágeno, osteocalcina, proteoglicanas e também o íon cálcio, diminuição na 

atividade da fosfatase alcalina e interrupção na formação dos cristais de 

hidroxiapatita que resultarão em pouca mineralização do tecido ósseo e sua baixa 

qualidade (HIE; YAMAZAKI; TSUKAMOTO, 2009). A formação de uma matriz óssea 

pobre com suas propriedades alteradas resultará na ausência de células e íons 

associados a essa matriz, prejudicando a mineralização (OIKAWA et al., 2010). Além 

disso, o fraco fluxo sanguíneo originado da reduzida densidade microvascular 

também contribui para a baixa qualidade óssea em animais diabéticos (HIE; 

YAMAZAKI; TSUKAMOTO, 2009). 
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Essas alterações relacionadas com a diabetes levam a uma mudança nas 

atividades das células envolvidas com o reparo e remodelação óssea, como a 

redução na proliferação das células mesenquimais (WEISS; REDDI, 1980; 

STOLZING et al., 2010), consequente diminuição do número e da atividade dos 

osteoblastos (HAMADA et al., 2009), resultando na redução da produção de 

colágeno (SASAKI et al., 1991). Essas alterações também comprometem a 

formação do tecido cartilaginoso, síntese de proteoglicanas (WEISS; REDDI, 1980; 

MAOR; KARNIELI et al., 1999), além do desequilíbrio na atividade dos osteoclastos 

(BLAKYTNY; SPROUL; JUDE, 2011; KRAKAUER et al., 1995). 

Estudos clínicos têm revelado que 67% dos homens e 57% das mulheres 

com Diabetes mellitus tipo I sofrem de osteopenia da cabeça do fêmur e/ou da 

espinha lombar (KEMINK et al., 2000) e 14-20% de pacientes diabéticos com idade 

de  20–56 anos apresentam extensa perda óssea levando à osteoporose (MUÑOZ-

TORRES et al., 1996; KEMINK et al., 2000). Nos pacientes diabéticos os níveis de 

fosfatase alcalina e osteocalcina são significantemente menores que os indivíduos 

normoglicêmicos, indicando redução na formação óssea (JEHLE et al., 1998; 

PIETSCHMANN; SCHERNTHANER; WOLOSZCZUK, 1988), enquanto que, os 

níveis do telopeptídeo carboxiterminal crosslinked do colágeno tipo I (ICTP) e 

aminoterminal do colágeno tipo I (INTP) detectáveis na urina são elevados, 

indicando aumento na reabsorção óssea (JEHLE et al., 1998; BJØRGAAS et al., 

1999). Segundo Krakauer et al. (1995), a diabetes prejudica o crescimento ósseo, 

devido a redução na formação e no acúmulo ósseo, enquanto que, em idade 

avançada, a hiperglicemia leva ao aumento da reabsorção óssea pelo aumento da 

osteoclastogênese. 

A baixa qualidade do osso em virtude do quadro de diabetes resulta em 

elevado risco de fraturas, sendo as mais comuns no quadril, na espinha e no úmero 

(KHAZAI; BECK; UMPIERREZ, 2009). Uma vez ocorrida a fratura no individuo 

diabético, seu reparo será lento e certamente cercado de complicações, com 

formação de um tecido ósseo mecanicamente fraco ou até mesmo o não 

fechamento do reparo (BEAM; PARSONS; LIN, 2002).  

Várias pesquisas têm sido desenvolvidas em condições de doenças ou não 

com o objetivo de estudar meios de promover o reparo de defeitos que não se 

fecham, bem como a utilização de biomateriais que promovam o fechamento do 
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defeito (ACCORSI-MENDONÇA et al., 2011; BELFRAGE et al., 2011; CARNEIRO et 

al., 2005; CARSON; BOSTROM, 2007; CESTARI et al., 2009; CHOW; RABIE, 2000; 

COLOMBO et al., 2011; CONZ; GRANJEIRO; SOARES, 2011; COOPER et al., 

2010; DAVIES et al., 2003; GLOWACKI; ZHOU; MIZUNO, 2009; INTINI et al., 2008; 

KAWAI; URIST, 1989; MARDAS; KOSTOPOULOS; KARRING, 2002; MARINS et al., 

2004; NGUYEN; MORGAN; FORWOOD, 2007; OLIVEIRA et al., 2008; OLIVEIRA; 

SILVEIRA; MACHADO, 2005; REDDI; HUGGINS, 1972; STEPHAN et al., 1999; 

WANG; GLIMCHER, 1999b; ZAMBUZZI et al., 2006). 

O tecido ósseo exibe a capacidade de regeneração mesmo na fase adulta 

(GIANNOUDIS; EINHORN; MARSHC, 2007). Assim, fraturas ósseas e pequenos 

defeitos produzidos por trauma ou patologia, reparam-se após algum tempo do 

tratamento, com produção de novo tecido ósseo no local, com características 

morfofuncionais semelhantes ao do tecido ósseo original que havia sido perdido. No 

entanto, esta capacidade regenerativa é limitada pelo tamanho do defeito ósseo 

presente no paciente, ou seja, o defeito após um certo tamanho não tem a 

capacidade de regeneração espontânea (SCHMITZ; HOLLINGER, 1986a). Neste 

caso, os cirurgiões utilizam materiais ósseos substitutos que preenchem e 

favorecem o processo de reparo. Dessa forma, foram desenvolvidos modelos de 

animais para o estudo do reparo ósseo em defeitos que não se fecham 

espontaneamente. De acordo com estudo desenvolvido por Cooper et al. (2010), 

modelos in vivo envolvendo defeitos de tamanho crítico em calvária tem sido muito 

empregados para o estudo de materiais para enxerto ósseo, bem como terapias 

para a regeneração óssea. Embora alguns autores defendam a premissa de que 

“um defeito de tamanho crítico é aquele que não irá reparar durante o tempo de vida 

do animal” (SCHMITZ; HOLLINGER, 1986b), outros acreditam que o tamanho crítico 

do animal refere-se ao tamanho do defeito que não irá reparar dentro do período da 

pesquisa, já que tais estudos não duram por toda a vida do animal (GOSAIN et al., 

2000). 

Quanto aos materiais utilizados para enxerto ósseo, o osso autógeno, obtido 

de diversas regiões doadoras, é considerado o “gold standard” por possuir, os três 

componentes necessários para a regeneração: condutividade óssea, moléculas 

endógenas bioativas promotoras da osteoindução e células viáveis osteogênicas 

que são capazes de responder às moléculas sinalizadoras (PINTO et al., 2007; 
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CARSON; BOSTROM, 2007; ACCORSI-MENDONÇA et al., 2011). Além disso, os 

enxertos autógenos apresentam menor risco de transmissão de doenças ou de 

rejeição, devido a menor imunogenicidade (SILVA et al., 2010). Porém, a sua 

obtenção em geral está relacionada a um grande desconforto e ao risco de 

morbidade, sendo muitas vezes inviável dependendo da quantidade necessária 

(CARSON; BOSTROM, 2007; SILVA et al., 2010). 

A utilização dos enxertos ósseos homógenos ou alógenos tem sido proposta 

desde o começo do século XX como uma alternativa ao osso autógeno no 

tratamento de defeitos ósseos. Os enxertos alógenos são oriundos de um indivíduo 

doador da mesma espécie que o receptor, porém com genótipo diferente (PINTO et 

al., 2007; BELFRAGE et al., 2011; CARSON; BOSTROM, 2007), sendo necessário 

passar por um tratamento que diminui sua antigenicidade e que, por isso, 

impossibilita sua participação na fase osteogênica do reparo ósseo, mas preserva as 

características osteocondutora e osteoindutora do enxerto alógeno, conferindo-lhe 

uma matriz de tecido duro sobre o qual ocorrerá angiogenese e proliferação 

fibroblástica e, por fim, osteogênese a partir das células mesenquimais do tecido 

conjuntivo (PINTO et al., 2007).  

Existem três tipos de enxertos ósseos homógenos: o congelado e o 

liofilizado ou criodissecado que mantem as estruturas mineral e orgânica, e o 

desmineralizado onde a fase mineral é retirado através de soluções 

desmineralizadoras, preservando-se somente a fase orgânica (PINTO et al., 2007).  

O uso de osso alogênico desmineralizado (OAD) atingiu seu clímax na 

década de 60, quando o pioneiro Urist descobriu que o OAD era capaz de induzir a 

formação ectópica de tecido ósseo quando implantada entre as fáscias musculares 

de animais de laboratório (URIST, 2009). Logo em seguida, a equipe liderada por 

Urist e a liderada por Reddi conseguiram isolar espécies moleculares relacionadas 

com a capacidade de induzir a formação óssea e intitularam estes fatores como 

BMP (“Bone Morphogenic Protein”) (WAGNER et al., 2010). De acordo com algumas 

pesquisas, a reabsorção da matriz do tecido alogênico enxertada, realizada pelos 

osteoclastos, leva a liberação das BMPs e de outros fatores de crescimento, 

resultando na formação de tecido ósseo por parte dos osteoblastos (BELFRAGE et 

al., 2011; BLAKYTNY; SPROUL; JUDE, 2011; CESTARI et al., 2009). A partir destes 

estudos pioneiros os materiais alogênicos têm sido uma das alternativas mais 
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empregadas em diversos procedimentos ortopédicos, resultando no aumento da 

demanda por este tipo de material (CARSON; BOSTROM, 2007). 

Para o sucesso de uma prática clínica onde o alvo é o reparo ósseo, seja 

este com o auxílio de material autógeno ou alogênico, é necessário o entendimento 

das etapas que caracterizam este processo e como eles atuam em situações 

adversas, em que ocorrem falhas do suprimento sanguíneo no local, imobilização 

inadequada, uso de drogas (como corticosteróides), infecções, idade avançada e 

desordens sistêmicas, como desnutrição e diabetes. 

Dos vários efeitos negativos do Diabetes mellitus verificado durante o reparo 

de fraturas é importante reforçar: a redução da angiogênese e do suprimento 

sanguíneo (DIB; RUSSO; CHACRA, 1992), resposta inflamatória severa 

(TUOMINEN et al., 1999), diminuição na síntese de colágeno (GALLUZZI et al., 

2005; LEVIN; BOISSEAU; AVIOLI, 1976), distúrbio no processo de mineralização 

(FOLLAK et al., 2003; FOLLAK; KLÖTING; MERK, 2005), aumento da adiposidade 

na região do defeito (BOTOLIN et al., 2005; BLAKYTNY; SPROUL; JUDE, 2011) e 

um desequilíbrio entre a reabsorção óssea pelos osteoclastos e a deposição da 

matriz pelos osteoblastos (GUARNERI et al., 1993). Segundo Kayal et al. (2009) a 

falha no reparo de fraturas em ratos diabéticos induzido pela estreptozotocina ocorre 

devido ao aumento da osteoclastogênese e dos fatores de crescimento RANKL e 

TNF-α (fator de necrose tumoral-α), levando a rápida reabsorção da cartilagem 

mineralizada e o aumento no número de condrócitos apoptóticos,e posteriormente a 

menor formação óssea. 

Ao mencionarmos a ação dos osteoclastos na degradação da matriz óssea, 

devemos levar em consideração a ação de duas moléculas imprescindíveis para sua 

diferenciação, ativação e sobrevivência: o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e o 

ativador do receptor para fator nuclear-kB ligante (RANKL). A citocina TNF-α é 

responsável por promover a expressão de RANKL pelos linfócitos T, linfócitos B, 

células endoteliais e osteoblastos (BOYCE et al., 2005). A molécula de RANKL, por 

sua vez irá ligar-se ao seu receptor RANK, localizado na superfície das células 

precursoras, promovendo sua diferenciação em osteoclastos maduros o que 

contribui com a diferenciação indireta pelo TNF-α, via RANKL. Além disso, TNF-α 

pode ligar-se diretamente ao receptor na superfície da célula progenitora, 

promovendo de forma direta sua diferenciação em osteoclasto e o aumento no 
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número de receptores RANK, enriquecendo, assim, a via de diferenciação 

dependente de RANKL. 

Por outro lado, a molécula receptora osteoprotegerina (OPG) também possui 

um papel importante na regulação da diferenciação de osteoclastos, pois compete 

com a ligação do RANKL pelo receptor RANK, ligando-se diretamente ao RANKL 

(AMORIM et al., 2008), impedindo a diferenciação das células progenitoras de 

osteoclastos.  

Existe uma íntima ligação entre os vasos sanguíneos e os osteoblastos na 

formação óssea, sendo que a invasão vascular é um pré-requisito para a formação 

óssea intramembranosa e o reparo de fratura na calvária. Fatores produzidos pelas 

células endoteliais podem afetar a função ou a diferenciação de células ósseas e os 

osteoblastos também são capazes de produzirem fatores parácrinos que influenciam 

as células endoteliais. Nesta inter-relação entre as células endoteliais e o 

osteoblasto, o VEGF tem uma importante participação e o bloqueio da ação 

endógena do VEGF pode inibir a formação óssea e a reabsorção da matriz 

alogênica desmineralizada (KERAMARIS et al., 2008; ATHANASOPOULOS et al., 

2007; STREET et al., 2002). Segundo Peng et al. (2005) o VEGF atua 

sinergisticamente com a BMP-2/-4. Além disso, o VEGF também tem efeito direto 

nos osteoclastos, sendo necessário para reabsorção óssea normal durante a 

ossificação endocondral e para a recuperação de camundongos com osteopetrose 

(op/op), devido à ausência funcional do fator estimulatório da colônia de macrófagos 

(M-CSF ou CSF-1) (GERBER et al., 1999; NIIDA et al., 1999; ENGISING et al., 

2000). O fator de transcrição Runx2, expresso nas células mesenquimais, 

desencadeia sua diferenciação em osteoblastos, que expressam VEGF, contribuindo 

para o reparo ósseo (GERSTENFELD et al., 2003). Porém, no quadro de diabetes 

tipo I, a expressão de Runx2 fica comprometida, ocorrendo aumento na expressão 

de PPARγ2 (receptor de proliferador ativado de peroxissomoγ2 – membro da família 

de receptores nucleares para fatores de transcrição) resultando na diferenciação das 

células mesenquimais em adipócitos e prejuízo para o reparo ósseo (BOTOLIN et 

al., 2005). 

Baseado no exposto, o atual projeto tem como objetivo avaliar, morfológica e 

morfometricamente, a resposta dos tecidos frente a matriz alogênica óssea 

desmineralizada (MOAD) no processo de reparo ósseo em ratos normoglicêmicos e 
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diabéticos, verificando suas características osteocondutoras e osteoindutoras pela 

comparação do padrão de formação óssea com a utilização da MAOD e frente as 

alterações das condição sistêmica geradas pela diabetes. 
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2  PROPOSIÇÃO 

 

 

A proposta deste trabalho foi avaliar as atividades osteoindutoras e 

osteocondutoras da matriz alogênica óssea desmineralizada (MAOD) no reparo de 

defeito de tamanho crítico em calvárias de ratos diabéticos adultos. Para essa 

avaliação foram utilizadas análises radiográficas, morfológicas e morfométricas nos 

períodos de 0, 7, 14, 21 e 42 dias, após indução experimental de diabetes.  
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com 

Animais da Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo 

(CEEPA – Proc. No 015/2009), sendo aprovado em 01 de julho de 2009 (Anexos A e 

B). 

O projeto foi realizado no Laboratório da Disciplina de Histologia, no 

Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Odontologia de Bauru - 

FOB/USP. 

 

 

3.1  ANIMAIS UTILIZADOS  

 

No presente trabalho foram utilizados 150 ratos (Rattus novergicus) 

linhagem Wistar, machos, com aproximadamente 90 dias de idade, oriundos do 

Biotério Central da Faculdade de Odontologia de Bauru, com a devida aprovação 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal da instituição, os quais foram subdivididos 

conforme o cronograma apresentado na Figura 1.  

Todos os animais foram alimentados com água e ração para ratos e 

camundongos da marca Purina, ad libitum durante todo o experimento e mantidos 

em gaiolas de poliuretano em grupos de 5 animais (para os animais não diabéticos) 

e em grupos de 3 animais (para os animais diabéticos), em ambiente com controle 

de luz (ciclo de 12 horas claro/escuro) e temperatura (22°C). Os animais diabéticos 

tiveram a maravalha trocada todos os dias, evitando o contato intenso com a urina e 

o aparecimento de feridas na pele.  
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Figura 1 - Cronograma de utilização dos animais 

 

 

3.2  DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Grupo Diabético: Para indução do diabetes foi utilizado uma injeção 

intraperitoneal de estreptozotocina (Sigma Aldrich, ver Figura 2) numa concentração 

de 47 mg/Kg de massa corporal. Decorridos 7 dias, os animais tiveram sua massa 

corpórea aferida em balança de precisão Mettler Toledo PG5002-5 e o índice 

glicêmico verificado por meio do kit Accu-ChekAdvantage (Roche Diagnóstica Brasil 

Ltda). Foram considerados para o grupo diabético os animais que apresentarem 

glicemia entre 200-400 mg/dL. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), 

valores acima de 200mg/dL confirmam o diagnóstico de diabetes e valores acima de 

400mg/dL aumentam a probabilidade da ocorrência de coma glicêmico.  
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Figura 2 -  Estreptozotocina utilizada para indução do diabetes 

 

Grupo não-diabético:  Foi aplicada uma injeção intraperitoneal de solução 

fisiológica a 0,9%. Decorrido uma semana, os animais tiveram sua massa corpórea 

aferida e o índice glicêmico verificado como realizado no grupo anterior. 

 

 

3.3  OBTENÇÃO DO BIOMATERIAL UTILIZADO – MAOD  

 

Para obtenção da matriz óssea, os ossos dos fêmures e as tíbias de 50 

animais normais foram mecanicamente coletados e processados segundo a técnica 

de Urist, Mikulski e Boyd (1975), seguindo o seguinte protocolo: 

a)  os fêmures e as tíbias foram limpos e armazenados sob refrigeração 

(-18oC) por um período máximo de 3 meses; 

b)  desmineralizados em solução de ácido clorídrico a 0,6M por 24 horas, 

sendo a solução trocada a cada 2 horas, Cestari (2009) (ver Figura 3); 

c) l avados exaustivamente com soro fisiológico até a neutralização do ácido 

clorídrico; 



3 Material e Métodos 

 

 

32 

d)  com o auxílio de uma navalha, foram retiradas as epífises dos fêmures e 

tíbias;  

e)  removido todo o material que constituía a medula óssea, restando 

somente as diáfises desmineralizadas; 

f)  as diáfises foram fragmentados com auxílio de uma navalha de 

micrótomo em pequenas partículas de 1-2mm³ (ver Figura 4); 

g)  e armazenados em álcool etílico a 70% por um período máximo de 3 

dias, sendo retirados do álcool e mantidos em soro fisiológico 2 horas 

antes da utilização. 

 

 
Figura 3 -  Imagens radiográficas do fêmur (seta vermelha) após 16 horas (a) e 24 horas (b) em 

solução desmineralizadora e os respectivos controle em solução fisiológica (CESTARI, 
2009) 

 

 

 
Figura 4 -  Imagens das diáfises após serem fragmentadas em partículas (CESTARI, 2009) 
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3.4  PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 

 

As cirurgias de calvária, padronizadas pelo Laboratório da Disciplina de 

Histologia, foram realizadas com animais sob anestesia geral intramuscular, com a 

associação do sedativo cloridrato de quetamina (Dopalen® Sespo Indústria e 

Comércio Ltda – Divisão Vetbrands Saúde Animal, Jacareí – São Paulo, Brasil) na 

dosagem de 100mg/Kg de massa corporal e do relaxante muscular cloridrato de 

xilazina (Anasedan® Sespo Indústria e Comércio Ltda – Divisão Vetbrands Saúde 

Animal, Paulínea – São Paulo, Brasil) também na dosagem de 100mg/Kg de massa 

corporal (ver Figura 5).  

 

 
Figura 5 - Anestésico Geral (Cloridrato de Ketamina - Dopalen®) e relaxante 

muscular (Cloridrato de Xilazina - Anasedan®) 

 

Após anestesia, realizamos a tricotomia da região fronto-parietal da cabeça do 

animal com auxílio de lâmina de barbear e a assepsia com solução de alcoólica de 

iodo 0,1%. Após o isolamento da área cirúrgica, com auxílio de um bisturi número dez, 

realizamos uma incisão em formato de meia-lua no tegumento de revestimento do 

crânio (ver Figura 6 a e b). Em seguida, com a espátula “Molt”, levantamos o retalho 

posteriormente, expondo amplamente a cortical óssea da região (ver Figura 7 a). 

Posteriormente, com a trefina cirúrgica de 8 mm de diâmetro e com uma irrigação 

abundante e contínua com solução fisiológica, foi realizada uma perfuração nos 

ossos parietais transpassando toda espessura da díploe, expondo a dura-máter no 

fundo da lesão (ver Figura 7 b, c, d e e).  
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Figura 6 - Procedimentos cirúrgicos: a) tricotomia da região fronto-parietal e isolamento da área 

cirúrgica; b) incisão em formato de meia-lua no tegumento de revestimento do crânio 

 

 
Figura 7 -  Procedimentos cirúrgicos: a) levantamento do retalho e exposição da cortical óssea 

craniana, com auxílio da espátula “Molt”; b) realização do defeito utilizando a trefina 
cirúrgica de 8 mm; c) delineamento do defeito; d) remoção do bloco e e) defeito ósseo 
com exposição da duramater 

 

Imediatamente após a abertura, as lesões do Subgrupo tratado com MAOD 

foram preenchidas com matriz óssea particulada, homogeneizada com sangue do 

próprio animal oriundo da própria lesão, enquanto que, lesões dos Subgrupos não 

tratados foram preenchidas apenas com coágulo sanguíneo (ver Figura 8 a e b). 
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Figura 8 - Procedimentos cirúrgicos: a) preenchimento do defeito com coágulo sanguíneo (grupo 

sem tratamento) e b) preenchimento do defeito com a MOAD em partículas 
homogeinizada com sangue (grupo tratado) 

 

Os retalhos de tegumento foram em seguida recolocados em sua posição e 

suturados com linha de seda preta para odontologia número 4.0 (Ethicon-Johnson & 

Johnson) (ver Figura 9 a e b). O tratamento pós-operatório para dor consistirá de 

injeção subcutânea de 2,5 mg/Kg de massa corporal de flunixin meglumine 

(Banamine*-Schering-Plough SA, Rio de Janeiro, Brasil) por 12-24 horas. 

 

 
Figura 9 - Procedimentos cirúrgicos: a) tegumento recolocado em sua posição e b) realização 

da sutura com linha de seda para odontologia nº 4 

 

Os animais foram mantidos em gaiolas individuais até o momento da 

realização do procedimento de coleta. 
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3.5  MORTE DOS ANIMAIS E COLETA DAS CALOTAS CRANIANAS 

 

Decorridos os períodos experimentais de 0, 7, 14, 21 e 42 dias, os animais 

foram submetidos a um período de 12 horas de jejum alimentar e coletado amostras 

de sangue da porção final da cauda, os quais foram utilizados para mensuração da 

glicemia por meio do kit Accu-Chek Advantage (Roche Diagnóstica Brasil Ltda).  

Em seguida, após terem suas massas corpóreas aferidas, os animais foram 

sacrificados com dose excessiva de anestésico, e as calotas cranianas com as peles 

sobrepostas aos defeitos foram cuidadosamente removidas com o auxílio de uma 

serra elétrica. As peças destinadas para a análise histológica foram fixadas em 

formol neutro a 10% em tampão fosfato por 24 horas e em seguida radiografadas.  

 

 

3.6  OBTENÇÃO E ANÁLISE DAS IMAGENS RADIOGRÁFICAS  

 

Após o período de fixação, as peças foram radiografadas no Departamento 

de Estomatologia, Disciplina de Radiologia, da Faculdade de Odontologia de Bauru 

– Universidade de São Paulo, com filme oclusal para radiografia dental Kodak 

Insight IO-41 (Eastman Kodak Company – EUA) e o aparelho de raios-X, modelo X-

707 (Yoshida Dental MFC Co., Tókio, Japão) regulado em 70 KVp e 7mA, sendo a 

distância foco-filme de 40cm e o tempo de exposição de 0,17s. A revelação foi 

realizada em conjunto e com critérios rigorosos de tempo e temperatura.  

Já em relação à análise radiográfica, procurou-se observar a presença ou 

ausência de áreas radiodensas na região do defeito, sendo a radiodensidade um 

indicativo de osso neoformado.  

 

 

3.7  PROCESSAMENTO DAS PEÇAS HISTOLÓGICAS 

 

Procedida a obtenção das radiografias, as peças histológicas foram 

desmineralizadas em solução de EDTA (solução contendo 4,13% de Tritriplex III 
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Merck® e 0,44 % de hidróxido de sódio) à temperatura de 2 a 8°C, por um período 

aproximado de quarenta dias.  

As peças desmineralizadas foram submetidas a procedimentos histológicos 

padronizados, com desidratação em álcool etílico, diafanização em xilol e inclusão 

em Histosec - Merck® (parafina + resina sintética). Finalmente, cortes semi-seriados 

de 4µm de espessura, no sentido latero-lateral, foram obtidos em um micrótomo 

Jung-Leica® RM2045 e corados pela técnica da Hematoxilina-Eosina (HE).  

 

 

3.8  ANÁLISE HISTOLÓGICA 

 

Os cortes histológicos foram analisados em um microscópio óptico binocular 

da marca OLYMPUS CH2. Na análise microscópica, foram observadas as seguintes 

respostas teciduais: a) presença de coágulo sanguíneo e de infiltrado inflamatório; b) 

presença de tecido de granulação; c) reabsorção da MAOD; d) reorganização do 

periósteo e e) formação de tecido ósseo. 

 

 

3.9  ANÁLISE MORFOMÉTRICA 

 

3.9.1 Determinação da espessura vertical (T) e do v olume total da região 

enxertada (V tre)  

 

Tanto a espessura quanto o volume total da área enxertada somente foram 

possíveis de calcular devido à restrição da área enxertada que, foi delimitada pelas 

suas bordas ósseas dando-lhe um formato cilíndrico. Estes dados são muito 

importantes, pois, permitem verificar se durante o período analisado ocorre redução 

do volume enxertado e se existe, em qual tipo é mais proeminente. 

A espessura vertical (T) dos defeitos ósseos preenchidos com MAOD ou 

com coágulo foram determinadas no sistema de análise KS300 (Kontron Elektronik 

GmbH, Eching, Munique, Alemanha), usando uma objetiva de 4X. Para tanto, 

imagens de 2 cortes frontais semi-seriados da região do enxerto foram obtidos de 
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cada animal. A espessura de cada corte foi medida a 0,5 mm de intervalo (ver Figura 

10 b) e a média da espessura vertical (T) foi calculada para cada defeito.  

A partir da medida do diâmetro (d) inicial do defeito obtido com um 

micrometro digital (ver Figura 10 a) durante os procedimentos cirúrgicos e da 

espessura vertical (T) da região enxertada com MAOD (ver Figura 10 b e c), o 

volume total da região enxertada (Vtre) foi calculado usando a fórmula para o volume 

do cilindro: Vtre = Aenxerto x Tenxerto; onde: Aenxerto = π . (d/2)2 (ver Figura 10 c).  

 

 
Figura 10 - Determinação do volume total da região enxertada no Software Kontron KS 300: a) 

tábua ósseo removida e os diâmetros (d) obtidos com um micrômetro digital; b) corte 
histológico do defeito ósseo preenchido com MAOD mostrando as medidas de 
espessura (T) obtidas em intervalos de 0,5mm (I); c) determinação do volume total da 
região enxertada (Vtre) 
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3.9.2  Determinação da densidade de volume (V vi) de cada estrutura na região 

do enxerto 

 

A densidade de volume (Vvi) ou o percentual do volume do enxerto ocupado 

pela matriz alogênica desmineralizada, pelo coágulo sanguíneo, tecido conjuntivo, 

tecido cartilaginoso, tecido ósseo neoformado e medula óssea foram baseados na 

relação fundamental de estereologia, denominada de princípio de Delesse, no qual a 

fração de volume (Vvi) de um dado componente no material é, em média, igual a 

fração de área (AAi) de transecções do componente nos cortes do material, portanto 

Vvi = AAi (WEIBEL, 1969). Esse parâmetro histológico foi avaliado com auxílio de 

uma objetiva de imersão de 40X e um gratículo de integração II Zeiss® (ver Figura 

11) colocado em uma ocular Kpl 8X, composta de 10 linhas paralelas e de 100 

pontos numa área quadrangular. A imagem do gratículo foi superposta, 

sucessivamente, a 100 campos histológicos escolhidos por amostragem sistemática 

(WEIBEL, 1969), e os seguintes dados foram anotados: a) número de pontos (Pi) 

que caíram sobre cada estrutura (i) e sobre o defeito preenchido com coágulo ou 

área enxertada preenchida com MAOD (P). A densidade de volume (Vvi) foi 

calculada a partir da relação: Vvi (%) = (Pi/P).100. 
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Figura 11 - Gratículo de integração II Zeiss® sobre a imagem de um corte histológico 
(objetiva de 40X, área analisada para cada campo foi de 0,0625 mm2, total de 
6,25 mm2) 

 

 

3.9.3  Determinação do volume absoluto de cada estr utura na região do enxerto 

 

O objetivo desta pesquisa foi obter dados morfométricos absolutos de 

volume de tecido ósseo neoformado, de matriz alogênica desmineralizada, de 

coágulo, de tecido conjuntivo, de tecido cartilaginoso e medula óssea. Para tanto, 

determinamos o volume total da região do enxerto (V tre), ou seja, o volume do 

enxerto mais o tecido reacional, conforme o descrito no item 3.9.1, para cada 

defeito. A conversão dos dados relativos (densidades de volume em percentual) em 

dimensões morfométricas absolutas (mm3) para cada estrutura analisada (Vti) foi 

obtida pela seguinte fórmula:  

(Vti = Vvi x V tre) 
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3.10  TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS 

 

Os dados numéricos obtidos foram confrontados entre grupos pela análise 

de variância (ANOVA) e de contraste entre médias (teste de Bonferrone) para saber 

se os mesmos diferiam entre si em um nível de significância de p<0,05, utilizando o 

software GraphPad Prism 5.  

 

 

3.11  OBTENÇÃO DAS FOTOMICROGRAFIAS 

 

Os cortes histológicos corados em HE foram fotografados com uma câmera 

Olympus DP71 acoplada a um microscópio Olympus BX50 com objetivas 2x, 4x, 

10x, 20x e 40x, enquanto as imagens capturadas foram enviadas para o programa 

DP Controller, procurando-se evidenciar os resultados obtidos, assim como detalhes 

microscópicos do processo de reparo ósseo. 
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4  RESULTADOS 

 

 

4.1  RESULTADOS PONDERAIS  

 

Os resultados de massa corporal dos animais no início da indução da 

diabetes (Massa Corporal Inicial) e após os diferentes períodos experimentais 

(Massa Corporal Final) estão apresentados nas Tabela 1 e 2 e nas Figuras 12 e 13. 

 

Tabela 1 - Média e desvio padrão do Massa Corporal Inicial  (g) dos animais no início da indução da 
diabetes e da realização das cirurgias 

Massa Corporal Inicial (g) 

Grupo Controle Grupo Diabético 

 

Período 
(dias) 

Coágulo MAOD Coágulo MAOD 

0 357,00 ± 51,36a 374,64 ± 81,95a 260,00 ± 34,62b* 256,40 ± 30,84b 

7 358,24 ± 18,66a 324,60 ± 22,21ab 278,00 ± 26,26b*$ 287,80 ± 25,53b 

14 348,50 ± 33,99a 404,26 ± 98,14a 346,80 ± 32,76ab& 315,60 ± 26,54b 

21 367,31 ± 19,04a 377,87 ± 23,49a 332,60 ± 33,68a&$ 312,00 ± 17,82ª 

42 390,31 ± 27,85a 343,33 ± 32,92a 339,80 ± 22,47ab& 275,20 ± 45,90b 
Letras diferentes:  p<0,05 entre grupos no mesmo período 
Símbolos diferentes:  p<0,05 entre períodos no mesmo grupo  

 

 

Figura 12  - Gráfico do Massa Corporal Inicial  (g) dos animais no início da indução 
da diabetes e da realização das cirurgias 
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Tabela 2 - Média e desvio padrão do Massa Corporal Final  (g) dos animais após a indução da 
diabetes, após o processo de reparo ósseo nos diferentes grupos para todos os períodos 
analisados 

Massa Corporal Final (g) 

Grupo Controle Grupo Diabético 

 

Período 
(dias) 

Coágulo MAOD Coágulo MAOD 

0 355,80 ± 50,74a* 363,99 ± 83,83a 217,45 ± 34,43b 238,58 ± 48,66b 

7 359,86 ± 6,29a* 340,02 ± 21,25a 223,00 ± 11,02b 225,41 ± 33,24b 

14 356,08 ± 28,39a* 379,63 ± 46,57a 260,06 ± 20,22b 238,90 ± 36,09b 

21 392,71 ± 20,28a 414,85 ± 27,96a 283,48 ± 91,52b 247,16 ± 20,72b 

42 454,33 ± 41,30a& 400,83 ± 31,48a 264,12 ± 20,54b 241,53 ± 54,14b 
Letras diferentes:  p<0,05 entre grupos no mesmo período 
Símbolos diferentes: p<0,05 entre períodos no mesmo grupo  

 

 

Figura 13 - Gráfico do Massa Corporal Final  (g) dos animais após o processo de 
reparo ósseo dos diferentes grupos para todos os períodos analisados 
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A análise das Tabelas 1 e 2 e das Figuras 12 e 13 juntamente com a análise 

estatística dos dados mostrou que: 

a) Com relação a massa corporal inicial dos animais, não houve diferenças 

significativas entre os grupos CTL COAG e CTL MAOD, nem entre os 

grupos DIAB COAG e DIAB MAOD, porém, a média do grupo CTL COAG 

foi 1,16 vezes maior que a do grupo DIAB COAG e a média do grupo 

CTL MAOD foi 1,26 vezes maior que a do grupo DIAB MAOD. O único 

grupo que apresentou diferenças estatísticas entre os períodos foi o 

grupo DIAB COAG, cuja massa corporal inicial no período de 0 dias foi 

1,24 vezes menor que a média dos demais períodos deste grupo; 

b) A massa corporal final dos animais também não mostrou diferenças 

significativas entre os grupos CTL COAG e CTL MAOD, nem entre DIAB 

COAG e DIAB MAOD. Entretanto, a média do CTL COAG é 1,53 vezes 

maior que a do DIAB COAG, enquanto que a média do grupo CTL MAOD 

é 1,59 vezes maior que a do DIAB MAOD. Somente no grupo CTL COAG 

houve diferenças significativas entre os períodos, sendo 42 dias 1,24 

vezes maior que a média dos demais períodos deste grupo. 

 

 

4.2  DOSAGENS DA GLICEMIA  

 

Os resultados da dosagem de glicose no sangue total (mg/dl) dos animais no 

início da indução da diabetes (Glicemia Inicial) e nos diferentes períodos 

experimentais (Glicemia Final) estão apresentados nas Tabela 3 e 4 nas Figuras 14 

e 15. 
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Tabela 3 - Média e desvio padrão da Glicemia Inicial  (mg/dl) dos animais no início da indução da 
diabetes e antes da realização da cirurgia 

Glicemia Inicial (mg/dl) 

Grupo Controle Grupo Diabético 

 

Período 
(dias) 

Coágulo MAOD Coágulo MAOD 

0 84,00 ± 5,74a 84,20 ± 7,76a 323,60 ± 48,53b 306,60 ± 48,61b 

7 90,40 ± 9,21a* 75,20 ± 3,11a 388,20 ± 27,62b* 324,00 ± 55,80b 

14 83,80 ± 4,60a 83,60 ± 1,52a 258,40 ± 45,43b& 279,20 ± 60,42b 

21 83,60 ± 15,47a 75,20 ± 7,01a 294,60 ± 30,99b 377,20 ± 68,91c 

42 68,00 ± 5,39a& 81,60 ± 8,79a 288,20 ± 76,57b& 361,60 ± 98,01c 
Letras diferentes:  p<0,05 entre grupos no mesmo período 
Símbolos diferentes:  p<0,05 entre períodos no mesmo grupo 

 

 

Figura 14 -  Gráfico da Glicemia Inicial  (mg/dl) dos animais no início da indução da 
diabetes e antes da realização das cirurgias 
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Tabela 4 -  Média e desvio padrão da Glicemia Final  (mg/dl) dos animais após o processo de reparo 
ósseo nos diferentes grupos para todos os períodos analisados 

Glicemia Final (mg/dl) 

Grupo Controle Grupo Diabético 

 

Período 
(dias) 

Coágulo MAOD Coágulo MAOD 

0 89,40 ± 1,14a 83,80 ± 6,76a 356,40 ± 43,49b 447,20 ± 91,83c 

7 97,20 ± 15,88a 86,80 ± 7,36a 463,20 ± 43,15b 374,00 ± 32,35b 

14 91,00 ± 15,83a 90,80 ± 10,76a 482,80 ± 80,75b 501,60 ± 112,99b 

21 97,00 ± 15,48a 95,60 ± 13,45a 449,20 ± 57,17b 514,00 ± 52,60b 

42 98,20 ± 7,19a 88,20 ± 12,91a 478,00 ± 99,38b 508,20 ± 85,43b 
Letras diferentes:  p<0,05 entre grupos no mesmo período 
Símbolos diferentes:  p<0,05 entre períodos no mesmo grupo  

 

 

Figura 15  - Gráfico da Glicemia Final  (mg/dl) dos animais após o processo de reparo 
ósseo dos diferentes grupos para todos os períodos analisados 
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A análise das Tabelas 3 e 4 e das Figuras 14 e 15 juntamente com a análise 

estatística dos dados mostrou que: 

a)  Não houve diferenças significativas na glicemia inicial entre os grupos 

CTL COAG e CTL MAOD, nem entre os grupos DIAB COAG e DIAB 

MAOD somente até o período de 14 dias. Porém, entre os grupos DIAB 

COAG e DIAB MAOD ocorrem diferenças estatísticas nos períodos de 21 

dias e 42 dias, sendo DIAB COAG 1,14 vezes menor que DIAB MAOD 

aos 21 dias e 1,06 vezes menor aos 42 dias. A média da glicemia inicial 

dos grupos CTL COAG e CTL MAOD é 3,95 vezes menor que a dos 

grupos DIAB COAG e DIAB MAOD. Os únicos grupos que apresentaram 

diferenças estatísticas entre os períodos foram o CTL COAG, cujo 

período de 42 dias foi 1,25 vezes menor que os demais períodos, bem 

como o grupo DIAB COAG, cujo período de 7 dias foi 1,33 vezes maior 

que os demais períodos; 

b)  Não houve diferença significativa na glicemia final entre os grupos CTL 

COAG e CTL MAOD, nem entre os grupos DIAB COAG e DIAB MAOD. 

Porém, a média dos grupos CTL COAG e CTL MAOD foi 4,98 vezes 

menor que a média dos grupos DIAB COAG e DIAB MAOD. Nenhum dos 

grupos apresentou diferenças estatísticas entre os períodos.    

 

 

4.3  RESULTADOS RADIOGRÁFICOS 

 

Os resultados radiográficos encontram-se apresentados nas Figuras 16, 17, 

18 e 19. A análise das imagens radiográficas mostrou que: 

- No grupo CTL Coágulo, nos períodos de 0 dias (Figuras 16 a-e), 7 dias 

(Figuras 16 f-j) e 14 dias (Figura 16 k-o) a radiodensidade na área do 

defeito não apresentou diferenças, entretanto aos 14 dias, já era possível 

observar pequenas áreas mais radiodensas próximas as bordas do 

defeito, indicativo de formação óssea. No período de 21 dias (Figura 16 

p-t) ocorreu um aumento das áreas radiodensas a partir das bordas do 

defeito em direção ao centro do defeito, porém, a radiodensidade foi 
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muito inferior ao da borda da lesão. Ao final de 42 dias, (ver Figura 16 u-

y) em dois casos (Figuras 16 u e x) as áreas radiodensas se fundiram e 

passaram a ocupar quase que todo o defeito, ficando apenas uma linha 

central, referente à sutura mediana entre os ossos parietais. Nos outros 

casos (Figuras 16 v, w e y) as áreas radiodensas ocupavam parcialmente 

o defeito, ficando algumas áreas com radiodensidade semelhante ao do 

período incial de 0 dias; 

- No grupo CTL MAOD, como o observado no grupo CTL Coágulo, nos 

períodos de 0 dias (Figuras 17 a-e), 7 dias (Figuras 17 f-j) e 14 dias 

(Figura 17 k-o) a radiodensidade na área do defeito não apresentou 

diferenças. Porém, aos 14 dias, começaram a surgir no interior da lesão 

pequenas formações radiodensas como ilhas dispersas no interior do 

defeito. Entre 21 dias (Figura 17 p-t) e 42 dias (Figura 17 u-y) ocorreu um 

gradual aumento das imagens radiodensas no interior do defeito, 

formando, ao término de 42 dias, várias ilhas com radiodensidade similar 

ao tecido ósseo original próximo a borda do defeito, diferente do 

observado no grupo CTL Coágulo onde a formação óssea foi mais 

homogênea e de menor radiodensidade (comparar as Figuras 17 u-y com 

16 u-y); 

- No grupo DIAB Coágulo, os períodos de 0 dias, 7 dias, 14 dias não 

apresentaram diferenças na radiodensidade no interior do defeito (Figura 

18 a-e, Figura 18 f-j e Figura 18 k-o). No período de 21 dias observaram-

se pequenas formações radiodensas nas bordas do defeito (ver Figura 18 

p, q e s), porém estas áreas foram equivalentes às observadas no 

período de 14 dias do grupo CTL Coágulo (comparar Figura 16 k-o e p-t 

com Figura 18 p-t). Além disso, ainda no período de 21 dias, ocorreram 

áreas de reabsorção do osso autógeno da borda (Figura 18 r e t). 

Somente no período de 42 dias foi possível observar áreas mais 

radiodensas próximas à borda do defeito (Figura 18 u-y), similar ao 

observado aos 21 dias no grupo CTL Coágulo (comparar Figura 16 r-t e 

u-y com Figura 18 u-y); 
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- No grupo DIAB MAOD, os períodos de 0 dias (Figura 19 a-e), 7 dias 

(Figura 19 f-j) e 14 dias (Figura 19 k-o) não apresentaram diferença 

quanto a radiodensidade. A partir do período de 21 dias foi possível notar 

o aparecimento de áreas radiodensas no interior do defeito, porém 

menos intensas quando comparadas com o mesmo período do grupo 

CTL MAOD (comparar Figura 17 p-t com Figura 19 p-t). No período de 42 

dias, notamos o aparecimento de ilhas mais radiodensas no interior do 

defeito, porém, a radiodensidade foi menor em relação ao grupo CTL 

MAOD e ao tecido ósseo original próximo a borda do defeito (comparar 

Figura 17 u-y com Figura 19 u-y). 
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Figura 16 - Imagens radiográficas da calvária dos animais do grupo CTL Coágulo : período 0 
dias (a-e), 7 dias (f-i), 14 dias (k-0), 21 dias (p-t) e 42 dias (u-y) 
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Figura 17 - Imagens radiográficas da calvária dos animais do grupo CTL MAOD : períodos 0 
dias (a-e), 7 dias (f-j), 14 dias (k-o), 21 dias (p-t) e 42 dias (u-w) 
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Figura 18 - Imagens radiográficas da calvária dos animais do grupo DIAB Coágulo : período 
0 dias (a-e), 7 dias (f-j), 14 dias (k-o), 21 dias (p-t) e 42 dias (u-y) 
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Figura 19 - Imagens radiográficas da calvária dos animais do grupo DIAB MAOD : período de 
0 dias (a-e), 7 dias (f-j), 14 dias (k-o), 21 dias (p-s) e 42 dias (u-y) 
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4.4  RESULTADOS MORFOLÓGICOS 

 

Durante as análises dos cortes teciduais, notamos que, no período de 0 dias 

todos os animais dos grupos CTL COAG e DIAB COAG apresentavam apenas 

coágulo no interior do defeito e os dos grupos CTL MAOD e DIAB MAOD continham 

as partículas da matriz enxertada envoltas por coágulo, não apresentando nenhuma 

outra estrutura que pudesse ser formada em menos de 24 horas. Deste modo, a 

seguir, são descritos os resultados morfológicos dos períodos de 7, 14, 21 e 42 dias. 

 

 

4.4.1  Grupos CTL e DIAB tratados com Coágulo 

 

Os resultados morfológicos dos cortes das calvárias dos grupos CTL e DIAB, 

ambos tratados somente com coágulo, estão representados pelas Figuras 20-27. 

Aos 7 dias, os defeitos dos grupos CTL (Figura 20) e DIAB (Figura 21) 

tratados somente com coágulo mostraram-se preenchidos por uma fina camada de 

tecido conjuntivo ricamente celularizado e restos de coágulo sanguíneo próximos às 

bordas do defeito. Apenas no grupo CTL COAG ocorreu pequenas formações 

ósseas próximas às bordas do defeito. Em ambos os grupos CTL e DIAB tratados 

somente com coágulo, ocorreu a invasão do tegumento na área do defeito, com 

seus tecidos constituintes: tecido conjuntivo e uma fina camada de tecido adiposo.  

Após 14 dias, nos defeitos do grupo CTL (Figura 22) tratado com coágulo 

ocorreu aumento na neoformação óssea a partir das bordas do defeito em direção 

ao centro, formando uma fina tábua óssea separada por uma pequena porção de 

tecido conjuntivo vascularizado. Porém, no grupo DIAB (Figura 23) tratado com 

coágulo, a neoformação óssea foi menor quando comparado com o CTL do mesmo 

período e semelhante quando comparado com o CTL do período anterior (de 7 dias), 

pois a formação óssea ficou restrita somente próximo a borda do defeito. Em ambos 

os grupos CTL e DIAB não há restos de coágulo, porém o tegumento permaneceu 

no interior da área do defeito. 

Aos 21 dias, no grupo CTL (Figura 24), houve engrossamento da tábua 

óssea neoformada, principalmente na região próxima às bordas do defeito, e uma 



4 Resultados 

 

 

61 

diminuição da distância que as separava no centro do defeito, na região da sutura 

sagital. No grupo DIAB (Figura 25), ocorreu a formação de uma fina tábua óssea mal 

organizada a partir das bordas do defeito, enquanto o centro apresentou-se 

preenchido por tecido conjuntivo. O tegumento permaneceu colapsado sobre o 

defeito, invadindo sua área com seus tecidos conjuntivo e adiposo. 

Ao término de 42 dias, no grupo CTL (Figura 26), o espaço antes preenchido 

pelo tecido conjuntivo passou a ser ocupado com o aumento na espessura da tábua 

óssea, inclusive no centro do defeito, na região da sutura sagital. Já no grupo DIAB 

(Figura 27), ocorreu um pequeno engrossamento em algumas áreas da tábua óssea, 

que se apresentavam desorganizadas ou até mesmo inexistentes em outras áreas, 

enquanto o defeito foi preenchido em grande parte por tecido conjuntivo. Em ambos 

os grupos CTL e DIAB, o tegumento permaneceu colapsado parte da área do 

defeito, principalmente na área central, o que manteve separadas as tábuas ósseas. 
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Figura 20 - Fotomicrografia da região do defeito do grupo CTL COAG  no período de 7 dias . a) 

Panorâmica mostrando o defeito ósseo preenchido por uma fina camada de tecido 
conjuntivo (TC), restos do coágulo (Co) e pequena formação óssea (asterisco) próximos à 
borda do defeito (B). Notar o tegumento (Te), constituído por tecido conjuntivo e tecido 
adiposo, que por estar colapsado ocupa grande parte da área do defeito; b) Detalhe do 
coágulo (Co), tecido conjuntivo (TC), tecido adiposo e da pequena formação óssea 
(asterisco) no interior do defeito próximo a sua borda (B); e c) Detalhe da região central 
do defeito mostrando a fina camada de tecido conjuntivo ricamente celularizado e 
vascularizado e o restante do defeito ocupado pelos tecidos do tegumento como o 
adiposo (Ad). Objetivas de 2X, 20X. HE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21 - Fotomicrografia  da região do defeito do grupo DIAB COAG  no período de 7 dias . a) 

Panorâmica mostrando o defeito ósseo preenchido por uma fina camada de tecido 
conjuntivo (TC) e restos de coágulo (Co). Notar o colápso do tegumento (Te) que ocupa 
grande parte da área do defeito; b) Detalhe da região central do defeito mostrando a fina 
camada de tecido conjuntivo celularizado e o restante do defeito ocupado pelo tegumento 
colapsado; e c) Detalhe da borda do defeito (B) mostrando o tecido conjuntivo (TC) e 
parte do tegumento (Te) projetando-se para o interior da área do defeito. Objetivas de 2X, 
20X. HE 
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Figura 22 - Fotomicrografia da região do defeito do grupo  CTL COAG  no período de 14 dias . a) 

Panorâmica mostrando o defeito ósseo preenchido por uma fina camada de tecido ósseo 
neoformado (asterisco), partindo da borda do defeito (B) até a sua região central. Notar a 
presença de tecido conjuntivo (TC) no centro da região do defeito (entre as duas porções 
de osso neoformado), bem como acima do tecido adiposo (Ad), constituindo o tegumento 
(Te); b) Região central do defeito mostrando com detalhes uma pequena porção do osso 
neoformado (asterisco), bem como o tecido conjuntivo (TC) vascularizado e o tecido 
adiposo (Ad) ocupando a região central do defeito; e c) Detalhe da neoformação óssea 
(asterisco) a partir da borda do defeito (B). Notar a presença de tecido adiposo (Ad) e 
tecido conjuntivo (TC), que constituem o tegumento (Te). Objetivas de 2X, 20X. HE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23 - Fotomicrografia  da região do defeito do grupo DIAB COAG  no período de 14 dias . a) 

Panorâmica mostrando o defeito ósseo preenchido por uma fina camada de tecido 
conjuntivo (TC) e pequena formação óssea (asterisco) próxima a borda do defeito (B). 
Notar a presença de tecido adiposo (Ad) no interior do defeito decorrente do colápso do 
tegumento (Te) que ocupa grande parte da área do defeito; b) Detalhe da região central 
do defeito mostrando a fina camada de tecido conjuntivo celularizado e vascularizado e o 
restante do defeito ocupado pelo tegumento; e c) Detalhe do tecido conjuntivo (TC) e da 
pequena formação óssea (asterisco) próximos à borda do defeito (B). Notar o tegumento 
colapsado projetado sobre a borda do defeito. Objetivas de 2X, 20X. HE 
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Figura 24 - Fotomicrografia  da região do defeito do grupo CTL COAG  no período de 21 dias . a) 

Panorâmica mostrando o defeito ósseo preenchido por uma fina tábua óssea neoformada 
(asterisco), partindo da borda do defeito (B) até a sua região central. Notar a presença de 
tecido conjuntivo (TC) no centro da região do defeito (entre as duas porções de osso 
neoformado), bem como acima do tecido adiposo (Ad), constituindo o tegumento (Te) 
colapsado; b) Detalhe da neoformação óssea (asterisco) a partir da borda do defeito (B). 
Notar a presença de tecido adiposo (Ad) e tecido conjuntivo (TC), que constituem o 
tegumento (Te); e c) Região central do defeito mostrando com detalhes duas porções do 
osso neoformado (asterisco) separados por tecido conjuntivo (TC) vascularizado e o 
tegumento invadindo a região central do defeito. Objetivas de 2X, 20X. HE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25 - Fotomicrografia  da região do defeito do grupo DIAB COAG  no período de 21 dias . a) 

Panorâmica mostrando o defeito ósseo preenchido por uma fina camada de tecido ósseo 
neoformado (asterisco), partindo da borda do defeito (B) até a sua região central; b) 
Região central do defeito mostrando com detalhes uma pequena porção do osso 
neoformado (asterisco), bem como o tecido conjuntivo (TC) e o tegumento (Te) colapsado 
ocupando a região central do defeito; e c) Detalhe da neoformação óssea (asterisco) a 
partir da borda do defeito (B). Notar a presença do tecido conjuntivo (TC) tanto no interior 
do defeito como também constituindo o tegumento (Te). Objetivas de 2X, 20X. HE 
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Figura 26 - Fotomicrografia  da região do defeito do grupo CTL COAG  no período de 42 dias . a) 

Panorâmica mostrando o defeito ósseo preenchido por uma tábua óssea (asterisco) mais 
fina que o osso original, partindo da borda do defeito (B) até a sua região central. Notar a 
presença de tecido conjuntivo (TC) no centro da região do defeito (entre as duas porções 
de osso neoformado), bem como acima do tecido adiposo (Ad), constituindo o tegumento 
(Te); b) Região central do defeito mostrando com detalhes duas porções das tábuas 
ósseas neoformadas (asterisco) separadas por uma reduzida quantidade de tecido 
conjuntivo (TC) vascularizado, bem como tecido adiposo (Ad) ocupando a região central 
do defeito; e c) Detalhe da formação da tábua óssea (asterisco) a partir da borda do 
defeito, sendo sua espessura menor que a do osso original (B). Notar a presença de 
tecido adiposo (Ad) e tecido conjuntivo (TC), que constituem o tegumento (Te). Objetivas 
de 2X, 20X. HE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27- Fotomicrografia da região do defeito do grupo DIAB COAG  no período de 42 dias . a) 

Panorâmica mostrando o defeito ósseo preenchido por uma fina camada óssea 
neoformada (asterisco), partindo da borda do defeito (B) até a sua região central. Notar a 
presença do tegumento (Te) colapsado, projetando-se para a área do defeito; b) Região 
central do defeito mostrando o tecido conjuntivo (TC) e o tegumento (Te) colapsado 
ocupando a região central do defeito; e c) Detalhe da neoformação óssea (asterisco) a 
partir da borda do defeito (B). Notar a presença de tecido conjuntivo (TC) na região do 
defeito e acima, constituindo o tegumento (Te). Objetivas de 2X, 20X. HE 
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4.4.2  Grupos CTL e DIAB tratados com MAOD 

 

Os resultados morfológicos dos cortes das calvárias dos grupos CTL e DIAB, 

ambos tratados com MAOD, estão representados pelas Figuras 28-35. 

A análise das imagens mostrou que a espessura do enxerto de MAOD em 

todos os períodos dos grupos CTL e DIAB foi maior do que a tábua óssea da borda 

do defeito. 

Aos 7 dias, ambos os defeitos dos grupos CTL (Figura 28) e DIAB (Figura 

29) tratados com MAOD exibiram pequena neoformação óssea associada a borda 

do defeito, embora no grupo DIAB esta pequena formação tenha sido mais discreta.  

Os espaços dos defeitos dos dois grupos mostraram-se preenchidos por inúmeras 

partículas de MAOD envoltas por restos de coágulo e tecido conjuntivo ricamente 

celularizado e vascularizado. Nas partículas de MAOD, alguns antigos canais 

nutritivos foram invadidos por células do tecido conjuntivo. 

Aos 14 dias, nos defeitos dos grupos CTL (Figura 30) e DIAB (Figura 31) 

tratados com MAOD, as partículas apresentaram-se circundadas principalmente por 

tecido conjuntivo. Nas áreas mais próximas à dura-mater, onde a vascularização foi 

rápidamente restaurada, houve maior formação de tecido ósseo na superfície da 

MAOD, bem como nas áreas próximas da borda do defeito. Já as partículas mais 

próximas do tegumento não apresentaram formação óssea, somente formação de 

tecido cartilaginoso associado a tecido conjuntivo ricamente vascularizado. Nos 

defeitos do grupo CTL houve maior reabsorção das partículas de MAOD enxertadas, 

com participação de osteoclastos e subseqüentes áreas de deposição de matriz 

óssea na superfície das partículas de MAOD reabsorvidas, formando túneis que 

estavam preenchidos por tecido conjuntivo ricamente vascularizado. 

Aos 21 dias, tanto para o grupo CTL (Figura 32) como para o grupo DIAB 

(Figura 33), o padrão de formação de tecido ósseo foi o mesmo ocorrido no período 

anterior, onde houve maior formação de tecido ósseo nas bordas dos defeitos, bem 

como ao redor das partículas próximas à dura-mater, enquanto que nas partículas 

próximas do tegumento, ocorreu formação de tecido cartilaginoso. Os defeitos 

tratados com MAOD em ambos os grupos, apresentaram grande reabsorção da 

matriz alogênica por osteoclastos, com posterior deposição de uma fina camada de 

tecido ósseo, envolvendo um tecido medular ricamente vascularizado, porém, este 
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padrão ocorreu com mais intensidade no grupo CTL do que no DIAB. Ambos os 

grupos tiveram o tecido conjuntivo que ocupavam os espaços presentes no interior 

das partículas de MAOD substituído por medula óssea ricamente vascularizada. 

Ao final de 42 dias, o grupo CTL (Figura 34) apresentou grande formação 

óssea a partir das bordas do defeito, bem como ao redor das partículas próximas da 

dura-mater e das partículas próximas do tegumento. O mesmo não ocorreu no grupo 

DIAB (Figura 35), que embora apresentasse formação óssea partindo das bordas e 

ao redor das partículas próximas da dura-mater, a quantidade de osso neoformado 

foi inferior ao do grupo CTL. Em ambos os grupos, houve reabsorção da MAOD e 

invasão de tecido conjuntivo para o interior das partículas, que aos 42 dias foi 

substituída por medula óssea e células adiposas.  
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Figura 28 - Fotomicrografia da região do defeito do grupo CTL MAOD  no período de 7 dias . a) 

Aspecto panorâmico do defeito mostrando a MAOD circundada por tecido conjuntivo (TC) 
e em algumas áreas restos de coágulo (Co). Notar que a espessura da MAOD é superior 
ao da tábua óssea da borda do defeito (B); b) Detalhe do tecido conjuntivo (TC) e do 
coágulo (Co) entre as partículas da MAOD. Observar que alguns espaços (seta azul) no 
interior da MAOD estão ocupados por células do tecido conjuntivo (TC); e c) Detalhe da 
borda do defeito mostrando pequena formação óssea (asterisco). Objetivas de 2X e 40X. 
HE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29 - Fotomicrografia da região do defeito do grupo DIAB MAOD  no período de 7 dias . a) 

Aspecto panorâmico do defeito mostrando a MAOD circundada por tecido conjuntivo (TC) 
e em algumas áreas coágulo (Co). Notar que a espessura da MAOD é superior ao da 
tábua óssea da borda do defeito (B); b) Detalhe do tecido conjuntivo (TC) entre as 
partículas da MAOD. Observar que alguns espaços (seta azul) no interior da MAOD estão 
ocupados por células do tecido conjuntivo (TC); e c) Detalhe da borda do defeito 
mostrando tecido (TC) conjuntivo abaixo de grande área de coágulo (Co). Objetivas de 
2X e 20X. HE 
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Figura 30 - Fotomicrografia da região do defeito do grupo CTL MAOD  no período de 14 dias . a) 

Aspecto panorâmico do defeito mostrando a MAOD circundada por tecido conjuntivo (TC) 
e em algumas áreas por tecido ósseo neoformado. Notar que a espessura da MAOD é 
superior ao da tábua óssea da borda do defeito (B); b) Detalhe mostrando a formação 
óssea (asterisco) nas proximidades da MAOD; e c) Detalhe do tecido conjuntivo (TC) 
vascularizado entre as partículas da MAOD. Observar a presença de osteoblastos (seta 
vermelha) na periferia da MAOD  e  condrócitos (Cn) em seu interior. Objetivas de 2X e 
40X. HE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31 - Fotomicrografia da região do defeito do grupo DIAB MAOD  no período de 14 dias . a) 

Aspecto panorâmico do defeito mostrando a MAOD circundada por tecido conjuntivo (TC) 
e pequenas áreas de tecido ósseo neoformado (asterisco), principalmente nas bordas do 
defeito. Notar que a espessura da MAOD é superior ao da tábua óssea da borda do 
defeito (B); b) Detalhe mostrando pequena formação óssea (asterisco) a partir da borda 
(B); e c) Detalhe do tecido conjuntivo (TC) entre as partículas da MAOD. Observar a 
presença de condrócitos (Cn) no interior da MAOD. Objetivas de 2X e 40X. HE 
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Figura 32 - Fotomicrografia  da região do defeito do grupo CTL MAOD  no período de 21 dias . a) 

Aspecto panorâmico do defeito mostrando a MAOD (M) circundada por tecido conjuntivo 
(TC) e em algumas áreas por tecido ósseo neoformado (asterisco), partindo das bordas 
do defeito e da periferia das partículas de MAOD. Notar que a espessura da MAOD é 
superior ao da tábua óssea da borda do defeito (B); b) Detalhe do tecido conjuntivo (TC) 
entre as partículas da MAOD. Observar a presença de condrócitos (Cn) no interior da 
MAOD; e c) Detalhe mostrando medula óssea (MO) em meio ao tecido ósseo 
neoformado (asterisco) ao entre as partículas de MAOD . Objetivas de 2X e 40X. HE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33 - Fotomicrografia da região do defeito do grupo DIAB MAOD  no período de 21 dias . a) 

Aspecto panorâmico do defeito mostrando a MAOD (M) circundada por tecido conjuntivo 
(TC) e em algumas áreas de tecido ósseo neoformado (asterisco), partindo das bordas do 
defeito e da periferia das partículas de MAOD. Notar que a espessura da MAOD é 
superior ao da tábua óssea da borda do defeito (B); b) Detalhe da neoformação óssea 
(asterisco) e do tecido conjuntivo (TC) na periferia e no interior da MAOD. Observar a 
presença de condrócitos (Cn) na MAOD; e c) Detalhe mostrando medula óssea (MO) em 
meio ao tecido ósseo neoformado (asterisco) entre partículas de MAOD . Objetivas de 2X 
e 20X. HE 

 
 
 



4 Resultados 

 

77 

 

 

 

 



4 Resultados 

 

78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34 - Fotomicrografia da região do defeito do grupo CTL MAOD  no período de 42 dias . a) 

Aspecto panorâmico do defeito mostrando a MAOD (M) circundada por tecido conjuntivo 
(TC) e áreas de tecido ósseo neoformado (asterisco), partindo das bordas do defeito (B) e 
da periferia das partículas de MAOD. Notar que a espessura da MAOD é superior ao da 
tábua óssea da borda do defeito (B); b) Detalhe mostrando medula óssea (MO) rodeada 
por tecido ósseo neoformado (asterisco) em meio a MAOD. Notar a presença de 
adipócitos (Ad) no interior da medula óssea; e c) Detalhe da MAOD sendo reabsorvida 
por osteoclastos (seta verde), formando espaços no interior da partícula preenchidos por 
tecido conjuntivo e deposição de osso neoformado (asteriscos). Objetivas de 2X e 40X. 
HE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35 - Fotomicrografia da região do defeito do grupo DIAB MAOD  no período de 42 dias . a) 

Aspecto panorâmico do defeito mostrando a MAOD (M) circundada por tecido conjuntivo 
(TC) e pequenas áreas de tecido ósseo neoformado (asterisco). Notar que a espessura 
da MAOD é superior ao da tábua óssea da borda do defeito (B); b) Detalhe mostrando 
medula óssea (MO) em meio a MAOD. Notar a presença de adipócitos no interior na 
medula óssea; e c) Detalhe do osso neoformado (asteriscos) entre as partículas de 
MAOD. Notar a presença de adipócitos (Ad) no interior da MAOD. Objetivas de 2X, 20X e 
40X.HE 
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4.5  RESULTADOS MORFOMÉTRICOS 

 

4.5.1 Volume total (mm 3) do defeito nos grupos Controle e Diabético tratad os 

com Coágulo e da região enxertada (Vt) nos grupos t ratados com MAOD 

 

Os resultados do volume total do defeito para os grupos Controle e Diabético 

Coágulo e da região enxertada para os grupos Controle e Diabético MAOD nos 

diversos períodos analisados, encontram-se apresentados na Tabela 5 e na Figura 

36. 

 

Tabela 5 - Média e desvio padrão do Volume Total  (mm3) do defeito para os grupos controle e 
diabético coágulo e da região enxertada para os grupos controle e diabético MAOD nos 
diversos períodos analisados 

Volume Total (mm 3) 

Grupo Controle Grupo Diabético 

 

Período 
(dias) 

Coágulo MAOD Coágulo MAOD 

0 27,59 ± 3,14 ª* 88,46 ± 18,22 c* 18,42 ± 1,67 a* 94,16 ± 17,32 c* 

7 24,33 ± 2,24 ª 115,96 ± 24,85 c 20,34 ± 2,55 a 71,86 ± 22,61 b 

14 24,49 ± 1,23 a 93,51 ± 25,07 c 24,48 ± 0,69 ª& 83,51 ± 21,67 c 

21 23,58 ± 1,70 a& 129,07 ± 6,94 c& 23,46 ± 3,34 ª& 51,02 ± 15,27 b& 

42 24,03 ± 0,86 a 96,20 ± 13,42 c 23,21 ± 2,14 a& 90,30 ± 11,13 c* 
Letras diferentes:  p<0,05 entre grupos no mesmo período 
Símbolos diferentes:  p<0,05 entre períodos no mesmo grupo  
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Figura 36  - Gráfico do Volume Total  (mm3) do defeito para os grupos controle e diabético coágulo e 

da região enxertada para os grupos controle e diabético MAOD nos diversos períodos 
analisados 

 

A análise da Tabela 5 e da Figura 36 juntamente com a análise estatística 

dos dados mostrou que: 

a) O volume total do defeito no grupos CTL e DIAB preenchidos com 

coágulo nos diferentes períodos experimentais não apresentou 

diferenças estatísticas significante (p<0.05), sendo em média de 23,39 

mm3; 

b) O volume da região enxertada nos grupos CTL e DIAB preenchidos com 

MAOD nos períodos de 0 dias, 14 dias e 42 dias não apresentaram 

diferença estatística significante, sendo em média de 91,02 mm3. Já nos 

períodos de 7 e 21 dias, o volume da região enxertada no grupo CTL 

MAOD foi, respectivamente, 1,61 e 2,52 vezes maior em relação ao DIAB 

MAOD; 

c) O volume da região enxertada nos grupos preenchidos com MAOD foi 

em média 3,90 vezes maior em relação ao volume do defeito nos grupos 

preenchidos com coágulo. 
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4.5.2  Densidade de volume (V vi) de cada estrutura envolvida no processo de 

reparo ósseo  

 

Os resultados de densidade de volume (%) dos componentes envolvidos no 

processo de reparo ósseo no defeito nas calvárias de ratos de cada grupo, nos 

diversos períodos analisados, encontram-se apresentados nas Tabelas 6-10 e nas 

Figuras 37 e 38. 

 

Tabela 6 - Média e desvio padrão da densidade de volume (%) da Matriz Alogênica Óssea 
Desmineralizada  durante o processo de reparo ósseo nos grupos controle e diabético 
MAOD nos diversos períodos analisados 

Matriz Alogênica Óssea Desmineralizada (%) Período 
(dias) Grupo Controle MAOD Grupo Diabético MAOD 

0 48,45 ± 4,16 a* 43,58 ± 4,79 a* 

7 55,54 ± 1,42 a 58,69 ± 5,24 a& 

14 58,19 ± 3,41 a& 61,43 ± 5,99 a& 

21 58,17 ± 5,28 a& 53,51 ± 11,11 a 

42 51,56 ± 2,30 a 60,64 ± 6,92 a& 
Letras diferentes:  p<0,05 entre grupos no mesmo período 
Símbolos diferentes:  p<0,05 entre períodos no mesmo grupo 

 

Tabela 7 - Média e desvio padrão da densidade de volume (%) do Coágulo Sanguíneo  durante o 
processo de reparo ósseo nos diferentes grupos para todos os períodos analisados 

Coágulo Sanguíneo (%) 

Grupo Controle Grupo Diabético 
 

Período 
(dias) Coágulo MAOD Coágulo MAOD 

0 100 a* 51,55 ± 4,16 b* 100 a* 56,42 ± 4,79 b* 

7 30,85 ± 18,24 b& 16,47 ± 3,32 b,c& 22,82 ± 27,04 b,c& 12,24 ± 3,05 c& 

14 4,11 ± 4,63 c$ 0,14 ± 0,22 c$ 0,94 ± 1,35 c& 0,67 ± 0,79 c$ 

21 3,76 ± 5,21 c$ 0,04 ± 0,06 c$ 0,90 ± 1,40 c& 1,23 ± 0,68 c$ 

42 - 0,03 ± 0,06 c$ 1,38 ± 2,25 c& 0,23 ± 0,41 c$ 
Letras diferentes:  p<0,05 entre grupos no mesmo período 
Símbolos diferentes:  p<0,05 entre períodos no mesmo grupo  
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Tabela 8 -  Média e desvio padrão da densidade de volume (%) do Tecido Conjuntivo  durante o 
processo de reparo ósseo nos diferentes grupos para todos os períodos analisados 

Tecido Conjuntivo (%) 

Grupo Controle Grupo Diabético 

 

Período 
(dias) 

Coágulo MAOD Coágulo MAOD 

0 - - - - 

7 61,10 ± 17,56 b 25,82 ± 4,82 a* 76,76 ± 26,86 b 27,25 ± 7,74 a 

14 73,82 ± 6,99 b* 35,06 ± 3,64 a& 92,58 ± 3,25 c 32,07 ± 3,37 a 

21 70,51 ± 9,10 b 30,39 ± 6,18 a& 90,67 ± 6,34 c 30,19 ± 8,16 a 

42 53,80 ± 7,13 b& 16,93 ± 4,45 a$ 79,26 ± 11,87 c 27,51 ± 5,90 a 
Letras diferentes:  p<0,05 entre grupos no mesmo período 
Símbolos diferentes:  p<0,05 entre períodos no mesmo grupo  

 

Tabela 9 - Média e desvio padrão da densidade de volume (%) do Tecido Ósseo  durante o processo 
de reparo ósseo nos diferentes grupos para todos os períodos analisados  

Tecido Ósseo (%) 

Grupo Controle Grupo Diabético 

 

Período 
(dias) 

Coágulo MAOD Coágulo MAOD 

0 - - - - 

7 8,05 ± 2,65 a* 0,24 ± 0,30 a* 0,41 ± 0,57 a* 0,10 ± 0,11 a* 

14 22,08 ± 5,11 b& 4,10 ± 1,35 a* 6,49 ± 3,51 a 3,30 ± 2,00 a*$ 

21 25,73 ± 6,42 b& 9,18 ± 2,50 a& 8,42 ± 5,04 a 12,27 ± 4,42 a& 

42 46,20 ± 7,13 c$ 26,64 ± 3,46 b$ 19,37 ± 13,20 b& 8,81 ± 3,91 a&$ 
Letras diferentes:  p<0,05 entre grupos no mesmo período 
Símbolos diferentes:  p<0,05 entre períodos no mesmo grupo  

 

Tabela 10 - Média e desvio padrão da densidade de volume (%) do Outras Estruturas (tecido 
cartilaginoso e medula) durante o processo de reparo ósseo nos diferentes grupos para 
todos os períodos analisados 

Outras Estruturas (%) 

Grupo Controle Grupo Diabético 

 

Período 
(dias) 

Coágulo MAOD Coágulo MAOD 

0 - - - - 

7 - 1,94 ± 0,84 a* - 1,72 ± 0,78 a 

14 - 2,51 ± 0,48 a* - 2,53 ± 0,95 a 

21 - 2,21 ± 0,68 a* - 2,80 ± 0,39 a 

42 - 4,84 ± 2,41 b& - 2,81 ± 1,14 a 
Letras diferentes:  p<0,05 entre grupos no mesmo período 
Símbolos diferentes:  p<0,05 entre períodos no mesmo grupo  
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Figura 37 - Gráficos da densidade de volume (%) de cada estrutura envolvida no processo de reparo 
ósseo nos grupos Controle Coágulo  e Diabético Coágulo  para todos os períodos 
analisados 
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Figura 38 - Gráficos da densidade de volume (%) de cada estrutura envolvida no processo de reparo 
ósseo nos grupos Controle MAOD  e Diabético MAOD  para todos os períodos 
analisados 
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A análise das Tabelas 6-10 e das Figuras 37 e 38 juntamente com a análise 

estatística dos dados mostrou que:  

a) A densidade de volume da matriz alogênica entre os grupos no mesmo 

período não apresentou diferença estatística significante. Porém, ao 

comparar os diferentes períodos dentro do mesmo grupo verificamos 

que, no grupo controle, a MAOD ocupava 48,45% da região enxertada 

aos 0 dias e aumentou 1,20 vezes  entre 0 e 14 dias, mantendo-se 

constante nos períodos subsequentes. Já, no grupo diabético, a 

densidade de volume da MAOD aumentou 1,35 vezes entre 0 e 7 dias e 

manteve-se constante até os 42 dias; 

b) A densidade de volume do coágulo sanguíneo, quando comparada entre 

os  grupos CTL versus DIAB preenchido com coágulo no mesmo período 

não apresentou diferença estatística significante, o mesmo ocorrendo entre 

o grupos CTL e DIAB preenchido com  MAOD. Analisando os períodos 

dentro de cada grupo verificamos que a densidade de volume do coágulo 

diminui drasticamente entre 0 e 14 dias, passando a ocupar em media 

1,5% do defeito/região enxertada aos 14 dias e não apresentando 

diferenças estatisticamente significantes entre 14 e 42 dias; 

c) A densidade de volume do tecido conjuntivo quando comparada entre os  

grupos CTL versus DIAB preenchido com coágulo no mesmo período foi 

1,26; 1,25; 1,29 e 1,47 vezes menor, respectivamente, aos 7, 14, 21 e 42 

dias em relação ao diabético, porém nos grupos CTL e DIAB preenchido 

com MAOD não ocorreu diferença estatística significante durante todo 

período analisado. Quando comparamos dentro de cada grupo os 

diferentes períodos, os grupos CTL Coag e CTL MAOD apresentaram 

percentual de tecido conjuntivo constante entre 7 e 14 dias, reduzindo, 

respectivamente, 1,37 e 2,07 vezes, entre 14 e 42 dias. Nos animais 

diabéticos, a densidade de volume do tecido conjuntivo tanto no grupo 

tratado com o coágulo como MAOD manteve-se constante entre 7 e 42 

dias, ocupando em media 84,82% e 29,26%, respectivamente; 
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d) A densidade de volume do tecido ósseo quando comparada entre os 

grupos CTL versus DIAB preenchido com coagulo no mesmo período 

mostrou que, nos períodos de 7, 14, 21 e 42 dias, o tecido ósseo no 

grupo CTL foi, respectivamente 19,63; 3,40; 3,06 e 2,39 vezes maior em 

relação ao DIAB. Comparando os grupos CTL versus DIAB preenchido 

com MAOD, entre 7, 14 e 21 dias, o percentual de tecido ósseo formado 

foi similar entre os grupos, enquanto que, aos 42 dias foi 3,02 vezes 

maior. Quando comparamos dentro de cada grupo os diferentes 

períodos, verificamos que, entre 7 e 42 dias, o percentual de tecido ósseo 

nos grupos CTL tratados com coágulo e MAOD aumentou 5,74 e 111,00 

vezes passando a ocupar 46,2 e 26,64% do defeito/enxerto, 

respectivamente. Nos diabéticos este aumento foi de 47,24 vezes para os 

preenchidos com coágulo e 88,10 vezes para os MAOD que passaram a 

ocupar, respectivamente, 19,37 e 8,81% do defeito/enxerto; 

e) A densidade de volume de outras estruturas (como tecido cartilaginoso e 

medula óssea) esteve presente somente nos grupos CTL e DIAB que 

receberam tratamento com MAOD. Comparando esses grupos dentro do 

mesmo período, o volume das outras estruturas não apresentou 

diferenças estatisticamente significantes aos 7, 14 e 21 dias, porém, aos 

42 dias, no grupo CTL MAOD foi 1,72 vezes maior em relação ao DIAB 

MAOD. Quando comparamos dentro do grupo os diferentes períodos, o 

percentual das outras estruturas no CTL MAOD aumentou 2,49 vezes 

entre 7 e 42 dias, enquanto que no DIAB MAOD esse percentual 

manteve-se constante em média de 2,46%. 

 

 

4.5.3 Volume total (Vt) de cada estrutura envolvida  no processo de reparo 

ósseo 

 

Os resultados do volume total (mm3) dos componentes envolvidos no 

processo de reparo ósseo nos defeitos na calvária de ratos de cada grupo, nos 

diversos períodos analisados, encontram-se apresentados nas Tabelas 11-15 e nas 

Figuras 39-43. 
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Tabela 11 - Média e desvio padrão do volume total (mm3) da Matriz Alogênica Óssea 
Desmineralizada  durante o processo de reparo ósseo nos grupos controle e diabético 
MAOD nos diversos períodos analisados 

Matriz Alogênica Óssea Desmineralizada (mm 3) Período 
(dias) Grupo Controle MAOD Grupo Diabético MAOD 

0 42,60 ± 8,35 a* 41,09 ± 9,56 a 

7 64,59 ± 14,98 b& 41,84 ± 12,62 a 

14 54,59 ± 15,81 b 51,42 ± 15,83 b 

21 75,02 ± 6,91 b& 28,33 ± 13,15 a* 

42 49,49 ± 6,10 b* 54,54 ± 7,71 b& 
Letras diferentes:  p<0,05 entre grupos no mesmo período 
Símbolos diferentes: p<0.05 entre períodos no mesmo grupo  

 

 

 

Figura 39 - Gráficos do volume total (mm3) da Matriz Alogênica Óssea Desmineralizada  durante o 
processo de reparo ósseo nos grupos controle e diabético MAOD para todos os períodos 
analisados 
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Tabela 12 - Média e desvio padrão do volume total (mm3) do Coágulo Sanguíneo  durante o 
processo de reparo ósseo nos diferentes grupos para todos os períodos analisados  

Coágulo Sanguíneo (mm 3) 

Grupo Controle Grupo Diabético 
 

Período 
(dias) Coágulo MAOD Coágulo MAOD 

0 26,86 ± 1,13 c* 45,86 ± 11,14 d* 18,42 ± 1,67 b* 53,07 ± 10,53 d* 

7 7,25 ± 4,11 a& 19,51 ± 7,25 b& 5,10 ± 6,68 a& 8,79 ± 3,86 a& 

14 1,02 ± 1,14 a$ 0,11 ± 0,17 a$ 0,23 ± 0,34 a& 0,53 ± 0,60 a& 

21 0,87 ± 1,18 a$ 0,05 ± 0,09 a$ 0,24 ± 0.41 a& 0,58 ± 0,27 a& 

42 - 0,03 ± 0,07 a$ 0,34 ± 0,58 a& 0,23 ± 0,41 a& 
Letras diferentes:  p<0,05 entre grupos no mesmo período 
Símbolos diferentes:  p<0.05 entre períodos no mesmo grupo  

 

 

 

Figura 40 - Gráficos do volume total (mm3) do Coágulo Sanguíneo  durante o processo de reparo 
ósseo nos diferentes grupos para todos os períodos analisados 
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Tabela 13 - Média e desvio padrão do volume total (mm3) do Tecido Conjuntivo  durante o processo 
de reparo ósseo nos diferentes grupos para todos os períodos analisados 

Tecido Conjuntivo (mm 3) 

Grupo Controle Grupo Diabético 

 

Período 
(dias) 

Coágulo MAOD Coágulo MAOD 

0 - - - - 

7 15,10 ± 5,55 a 29,36 ± 5,98 b* 15,15 ± 4,66 a* 19,94 ± 9,56 a, b 

14 18,02 ± 0,91 a 32,60 ± 8,48 b* 22,67 ± 1,12 a& 26,66 ± 6,84 a, b* 

21 16,59 ± 2,09 a 39,42 ± 9,14 b* 21,16 ± 2,16 a& 14,94 ± 3,75 a& 

42 12,92 ± 1,66 a 16,32 ± 5,02 a& 18,39 ± 3,30 a 24,82 ± 6,15 a, b 
Letras diferentes:  p<0,05 entre grupos no mesmo período 
Símbolos diferentes:  p<0.05 entre períodos no mesmo grupo  

 

 

 

Figura 41 - Gráficos do volume total (mm3) do Tecido Conjuntivo  durante o processo de reparo 
ósseo nos diferentes grupos para todos os períodos analisados 
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Tabela 14 - Média e desvio padrão do volume total (mm3) de Tecido Ósseo  durante o processo de 
reparo ósseo nos diferentes grupos para todos os períodos analisados 

Tecido Ósseo (mm 3) 

Grupo Controle Grupo Diabético 

 

Período 
(dias) 

Coágulo MAOD Coágulo MAOD 

0 - - - - 

7 1,98 ± 0,80 a* 0,23 ± 0,25 a* 0,09 ± 0,12 a* 0,07 ± 0,09 a* 

14 5,45 ± 1,49 b& 3,78 ± 1,33 a,b* 1,58 ± 0,81 a 2,77 ± 1,73 ab*$ 

21 6,13 ± 1,81 b& 11,74 ± 2,87 c& 2,06± 1,57 a 5,77 ± 0,65 b&$ 

42 11,11 ± 1,86 c$ 25,68 ± 5,22 d$ 4,48 ± 3,21 b& 8,14 ± 3,81 c& 
Letras diferentes:  p<0,05 entre grupos no mesmo período 
Símbolos diferentes:  p<0.05 entre períodos no mesmo grupo 

 

 

 

Figura 42 - Gráficos do volume total (mm3) do Tecido Ósseo  durante o processo de reparo ósseo 
nos diferentes grupos para todos os períodos analisados 
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Tabela 15 - Média e desvio padrão do volume total (mm3) das Outras Estruturas (tecido 
cartilaginoso e medula) durante o processo de reparo ósseo nos diferentes grupos para 
todos os períodos analisados 

Outras Estruturas (mm 3) 

Grupo Controle Grupo Diabético 

 

Período 
(dias) 

Coágulo MAOD Coágulo MAOD 

0 - - - - 

7 - 2,25 ± 1,06 a - 1,23 ± 0,71 a 

14 - 2,43 ± 1,16 a - 2,13 ± 1,01 a 

21 - 2,84 ± 0,91 a - 1,41 ± 0,37 a 

42 - 4,67 ± 2,12 b - 2,58 ± 1,28 a 
Letras diferentes:  p<0,05 entre grupos no mesmo período 
Símbolos diferentes:  p<0.05 entre períodos no mesmo grupo  

 

 

 

Figura 43 - Gráficos do volume total (mm3) das Outras Estruturas durante o processo de reparo 
ósseo nos diferentes grupos para todos os períodos analisados  
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A análise das Tabelas 11-15 e das Figuras 39-43 juntamente com a análise 

estatística dos dados mostrou que:  

a)  O volume da matriz alogênica presentes apenas nos grupos CTL MAOD 

e DIAB MAOD não apresentou diferença estatística significante aos 0, 

14 e 42 dias, enquanto que, aos 7 e 21 dias, no grupo CTL MAOD foi, 

respectivamente, 1,54 e 2,64 vezes maior em relação ao DIAB MAOD. 

Porém, ao comparar os diferentes períodos dentro do mesmo grupo 

verificamos que, no grupo CTL MAOD o volume de matriz alogênica foi 

maior aos 7 e 21 dias (média de 69,80 mm3) em relação aos períodos de 

0 e 42 dias (média de 46,04 mm3), enquanto que, no DIAB o volume da 

matriz alogênica foi 1,92 vezes menor aos 21 dias em relação ao 

período de 42 dias, apresentando diferenças com os demais períodos 

(1,58 vezes menor que a média dos demais períodos), porém não 

estatisticamente significante; 

b)  O volume do coágulo sanguíneo aos 0 dias foi em média de 22,64 mm3 

nos grupos CTL COAG e DIAB COAG e de 49,46 mm3 nos grupos CTL 

MAOD e DIAB MAOD. Entre 0 e 14 dias o volume do coágulo reduz 

acentuadamente ocupando, aos 14 dias, um volume médio de apenas 

0,42 mm3, não havendo diferenças entre os grupos; 

c)  O volume do tecido conjuntivo aos 7 dias foi em média de 15,12 mm3 

nos grupos CTL COAG e DIAB COAG e 24,65 mm3 nos grupos CTL 

MAOD e DIAB MAOD. Esses valores mantiveram-se praticamente 

constantes em todos os períodos dentro dos grupos, exceto aos 42 dias 

no grupo CTL MAOD e aos 21 dias no grupo DIAB MAOD que foi, 

respectivamente 2,07 e 1,59 vezes menor em relação aos demais 

períodos; 

d)  O volume de tecido ósseo aos 7 dias foi similar em todos os grupos 

sendo em média de apenas 0,59 mm3. Entre 7 e 42 dias, o volume de 

tecido ósseo aumentou gradativamente em todos os grupos, porém, 

esse aumento foi maior nos grupos CTL em relação aos seus 

respectivos tratamento nos grupos DIAB (CTL COAG > DIAB COAG e 

CTL MAOD > DIAB MAOD) e maior quando comparados os grupos 
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tratados com MAOD versus os respectivos grupos tratados com COAG 

(CTL MAOD > CTL COAG e DIAB MAOD > DIAB COAG). Assim, ao 

término de 42 dias, o volume de tecido ósseo no grupo CTL MAOD foi 

em média 3,24 vezes maior em relação aos demais grupos. Os grupos 

CTL COAG e DIAB MAOD não apresentaram diferenças significativas e 

o grupo DIAB MAOD foi 1,81 vezes maior em relação ao DIAB COAG; 

e)  O volume total de outras estruturas (tecido cartilaginoso, medula óssea e 

vasos sanguíneos) não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos CTL MAOD e DIAB MAOD, mesmo 

quando comparadas entre períodos diferentes, apresentando médias 

3,04 mm3 e 1,83 mm3, respectivamente.  
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5  DISCUSSÃO 

 

 

Com o objetivo de facilitar a compreensão dos resultados obtidos durante a 

realização deste trabalho, serão discutidos: a) o modelo experimental utilizado, 

detalhando os aspectos envolvendo a indução da diabetes pela estreptozotocina e o 

modelo de cirurgia adotada para a realização de um defeito crítico; b) o tratamento 

de defeitos ósseos com a utilização de diferentes tipos de enxertos e biomateriais 

ósseos substitutos, salientando a aplicação da MAOD; c) as complicações referentes 

ao processo de reparo ósseo em indivíduos diabéticos; d) atuação da MAOD no 

processo de reparo ósseo em indivíduos diabéticos e normoglicêmicos, e e) futuras 

pesquisas e aplicações clínicas, quanto ao uso da MAOD no tratamento de defeito 

ósseo em indivíduos diabéticos. 

 

 

5.1  MODELO EXPERIMENTAL ADOTADO 

 

A utilização de ratos da linhagem Wistar (Rattus novergicus) deve-se a 

facilidade e praticidade no seu manuseio e baixo custo de manutenção, além de, 

exibirem maior resistência a infecções, apresentarem tecidos semelhantes aos dos 

humanos e possuírem acelerado metabolismo, possibilitando a obtenção de 

resultados em um curto período. 

Quanto a escolha do sexo dos animais, alguns trabalhos demonstraram que 

os gêneros macho e fêmea apresentam diferenças tanto na resposta óssea quanto 

frente a diabetes (WEISS et al., 2006; FRENKEL et al., 1997; WANG et al., 2006; 

VITAL et al., 2006). De acordo com Martin e McCabe (2007), embora a utilização de 

estreptozotocina para induzir a diabetes tenha levado a um maior índice de glicose 

no sangue dos camundongos machos, as reações da diabetes nas fêmeas foram 

mais severas, apresentando maior perda de massa corporal e muscular. Sendo 

assim, fez-se necessário a padronização na utilização de um gênero, ratos machos, 

evitando viés nas respostas que poderiam induzir a uma conclusão errônea.  

Grande número de pesquisas utilizando modelo de ratos e camundongos 

induzidos pela estreptozotocina variam tanto na idade dos animais, principalmente 
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entre 8, 10 e 15 semanas, como também na dosagem empregada, variando 

principalmente entre 40, 45, 50 e até 100 mg/kg de massa corporal (HIE; 

YAMAZAKI; TSUKAMOTO, 2009; HAMADA et al., 2009; KAYAL et al., 2009; 

MARTIN; McCABE, 2007; MOTYL; McCABE, 2009a; MOTYL; McCABE, 2009b). 

Porém, de acordo com Motyl e McCabe (2009), em modelos utilizando ratos, uma 

única dose de estreptozotocina é suficiente para gerar o quadro de diabetes, 

enquanto que modelos utilizando camundongos são necessárias diversas, porém, 

baixas doses da droga para induzir a diabetes. Nesta dissertação, foi padronizada a 

utilização de ratos com idade de 90 dias baseado nos testes pilotos de trabalho 

realizado no Laboratório de Histologia da FOB-USP (MENEGHETTI, 2010). Nesses 

testes foi observado que ratos obtidos do biotério central da FOB-USP, com idades 

superiores a 90 dias não resistiam a aplicação da estreptozotocina recomendada na 

literatura (HIE; YAMAZAKI; TSUKAMOTO, 2009; HAMADA et al., 2009; KAYAL et 

al., 2009; MARTIN; McCABE, 2007; MOTYL; McCABE, 2009a; MOTYL; McCABE, 

2009b) e mais de 60% deles vinham a óbito até o 3º dia da aplicação da droga, 

provavelmente porque a cepa que fornece os animais no biotério central da FOB-

USP é muito sensível a droga, sendo eticamente inviável.  

Sobre a quantidade de droga empregada, Chen e Ianuzzo (1982), 

pesquisaram o efeito das diferentes dosagens de estreptozotocina (60 mg/kg, 80 

mg/kg, 100 mg/kg e 150 mg/kg de massa corporal) em ratos e após 3 semanas 

verificaram que em todos os ratos que ficaram diabéticos, ocorreu perda de massa 

corporal, entretanto, essa perda foi acentuada nos grupos que receberam dosagens 

equivalentes a 100 e 150 mg/kg de estreptozotocina, além de elevada mortalidade. 

Em projeto piloto já citado anteriormente (MENEGHETTI, 2010), houve a tentativa 

de reduzir gradualmente a concentração da droga para dosagem de 50 mg/kg de 

massa corporal, porém, o limiar entre os animais não ficarem hiperglicêmicos e 

virem a óbito mostrou-se muito próximos. Entretanto, os pesquisadores Simon e 

West (1992), conseguiram desenvolver um estado de diabetes em ratos que 

receberam uma única injeção de estreptozotocina na dosagem de 45 mg/kg de 

massa corporal, sendo observado redução na massa corporal dos ratos diabéticos, 

enquanto os ratos saudáveis continuaram ganhando peso. Outro trabalho (HIE; 

YAMAZAKI; TSUKAMOTO, 2009), também utilizando estreptozotocina na dosagem 

de 45 mg/kg de massa corporal em ratos com dez semanas de idade, gerou um 
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quadro de diabetes permanente, sendo verificada perda de massa corporal e de 

massa óssea nos animais diabéticos. Assim, a dosagem a ser utilizada deveria estar 

entre 45 mg/kg e 50 mg/kg de massa corporal, sendo definido, para esta dissertação 

de mestrado, a dosagem de 47 mg/kg de massa corporal, que resultou em 38,68% 

de ratos diabéticos. 

Sabe-se que a diabetes interfere no crescimento dos indivíduos por diversas 

razões, como perda de massa muscular (MARTIN; McCABE, 2007), perda de tecido 

adiposo unilocular (SZKUDELSKI; SZKUDELSKA, 2002) e principalmente perda da 

densidade óssea e de seu conteúdo mineral, tornando o osso frágil, comprometendo 

o crescimento em comprimento (SALERNO et al., 1997; RETZEPI; DONOS, 2010; 

MOTYL; McCAULEY; McCABE, 2011; HAMADA et al., 2009; MARTIN; McCABE, 

2007). Por isso, é importante salientar que os animais com 90 dias de idade, embora 

considerados adultos, ainda estavam em crescimento, principalmente sua estrutura 

óssea.   

 

 

5.1.1  A estreptozotocina e a indução da diabetes  

 

Existe uma grande variedade de modelos de animais diabéticos: alguns 

animais se tornam diabéticos de forma espontânea, como os modelos de ratos 

diabéticos não obesos, cujos animais com fenótipo para hiperglicemia são 

selecionados e cruzados entre si, enriquecendo o genótipo das gerações seguintes 

que levam ao surgimento das características da diabetes (REES; ALCOLADO, 

2005; IKEGAMI; FUJISAWA; OGIHARA, 2004), enquanto que, outros modelos de 

ratos diabéticos são obtidos através de fármacos, como a aloxana e a 

estreptozotocina, que, embora atuem por mecanismos diferentes, apresentam 

citotoxicidade específica contra as células β das Ilhotas de Langerhans, presentes 

no pâncreas, resultando na diabetes experimental (LENZEN, 2008). A ação tóxica 

da aloxana (molécula hidrofóbica altamente instável é mimética a molécula da 

glicose) ocorre quando esta entra na célula β por meio do transportator de glicose 

GLUT2, liberando diversos derivados de cadeia longa contendo carbono e que são 

lipofílicos, tais como butilaloxana. Embora este derivado da aloxana danifique 

preferencialmente as células β, a butilaloxana pode atravessar a membrana 
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plasmática de outras células, mesmo as que não expressam o transportador 

GLUT2 sendo por isso altamente tóxicos, podendo ser fatal para o animal mesmo 

antes deste de desenvolver o quadro de diabetes (LENZEN, 2008). A grande 

diferença entre a aloxana e a estreptozotocina está no fato de esta última ser mais 

estável. Por esta razão, o modelo de animais diabéticos através da 

estreptozotocina vem sendo muito aplicado (LENZEN, 2008). 

A estreptozotocina é derivada da Streptomyces achromogenes, sendo 

composta por moléculas da classe das nitrosureas (contém um grupo nitroso e 

uma uréia), que são agentes alquilantes do DNA, sendo por isso usado no 

tratamento do câncer, bem como antibiótico (MOTYL; McCABE, 2009b). Embora 

as moléculas da classe das nitrosúreas sejam lipofílicas, a estreptozotocina 

apresenta-se pouco lipofílica devido a presença da hexose em sua estrutura 

molecular. Seu mecanismo de ação inicia-se quando a estreptozotocina entra nas 

células β do pâncreas exclusivamente através do transportador de glicose GLUT2 

presente na membrana celular, causando no interior destas células citotoxicidade e 

reação imune local, resultando em hipoinsulinemia e hiperglicemia (MOTYL; 

McCABE, 2009b; SCHNEDL et al., 1994).  

 

 

Figura 44 - Estrutura molecular da estreptozotocina e da metilnitrosúrea, retirado do trabalho de 
LENZEN, S. The mechanisms of alloxan- and streptozotocin-induced diabetes. 
Diabetologia , v. 51, p. 216-226, 2008 e adaptado para esta dissertação 

 

A ação tóxica da estreptozotocina depende da atividade de alquilação (ou 

metilação) de sua porção metilnitrosurea (LEDOUX; WILSON, 1984; MURATA et 

al., 1999), que se liga à molécula de DNA pelo seu grupo metil, gerando uma 

cadeia de reações (PIEPER et al., 1999), que finaliza com a fragmentação da 

molécula de DNA da célula β (YAMAMOTO et al., 1981; BENNETT; PEGG, 1981), 

bem como a glicolisação de suas proteínas (KONRAD; KUDLOW, 2002). A quebra 
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da molécula de DNA na célula β leva a ativação da molécula poli (ADP-ribose) 

sintetase, responsável por inibir a síntese da proinsulina a nível de RNA 

(UCHIGATA et al., 1982). Além disso, a ativação da poli (ADP-ribose) sintetase 

ocorre a partir das moléculas de NAD+, diminuindo a quantidade de ATP que 

resulta em desequilíbrio na homeostase e até mesmo na morte celular (MASUTANI 

et al., 1999; MIWA; MASUTANI, 2007; PISKUNOVA et al., 2008). Embora, a 

estreptozotocina faça a metilação de proteínas e isto prejudique as funções 

celulares (WILSON et al., 1988; BENNETT; PEGG, 1981), de acordo com Lenzen 

(2008), o grande responsável pela morte da célula β ainda é a metilação do DNA. 

 

 

5.1.2  O defeito na calvária de tamanho crítico  

 

Muitos laboratórios vêm utilizando o modelo de defeito de tamanho crítico na 

calvária para testar a capacidade osteogênica de diferentes tipos de enxertos e 

biomateriais no reparo ósseo, sendo diversas as vantagens. Entre essas vantagens 

podemos citar o fácil acesso ao local da cirurgia (ACCORSI-MENDONÇA et al., 

2011), a não interferência de outros fatores mecânicos ou mesmo da ação mecânica 

do tecido muscular (BOSCH; MELSEN; VARGERVIK, 1998), a fácil obtenção de 

imagens radiográficas (AALAMI et al., 2004), além da relevância na resposta 

fisiológica, pois o enxerto ocorre em sítio ortotópico (COOPER et al., 2010).  

Diversos estudos foram realizados (KAWAI; URIST, 1989; MARSHAL; 

URIST, 2009; URIST; STRATES, 2009) com o objetivo de investigar se a resposta 

osteoindutora era semelhante na calvária e no subcutâneo. Foi verificado que a 

resposta inicial celular, bem como o tecido de reparo sintetizado eram diferentes. Na 

calvária ocorreu diferenciação de células mesenquimais diretamente em 

osteoblastos, enquanto que no subcutâneo as células mesenquimais se 

diferenciaram em condroblastos, dando inicio a ossificação endocondral (WANG; 

GLIMCHER, 1999b). 

Os defeitos de tamanho crítico na calvária são muito grandes para serem 

regenerados. Segundo Schmitz e Hollinger (1986b), o defeito de tamanho crítico é 

definido como “a ferida intraósseoa de menor tamanho em um determinado osso e 

espécie de animal, que não cicatrizará espontaneamente durante o tempo de vida 
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do animal”. Sendo assim, foi estabelecido que o tamanho crítico para defeitos em 

calvária de ratos é de 8 mm (SCHMITZ et al., 1990) e para camundongos é de 5 mm 

(KREBSBACH et al., 1998). 

Porém, Gosain et al. (2000) defende que o tempo de duração das pesquisas 

não se estende tanto quanto o tempo de vida do animal, concluindo que um defeito 

ósseo deveria ser considerado de tamanho crítico, quando este não for capaz de 

sofrer reparo ósseo durante o período máximo do experimento. Dessa forma, Cestari 

et al. (2009) mostrou que defeitos com 9 milímetros de diâmetro na calvária de 

cobaias tratados somente com coágulo não foram capazes de reparar com tecido 

ósseo espontaneamente em nenhum período estudado (0, 30, 90 e 180 dias), sendo 

observado somente formação óssea nas bordas do defeito, enquanto o centro foi 

preenchido por tecido fibroso. Corroborando com os resultados de Cestari et al. 

(2009), Accorsi-Mendonça et al. (2011), utilizando o mesmo modelo de defeito na 

calvária de ratos com coágulo, mostrou que não ocorreu reparo com tecido ósseo 

espontaneamente, nem mesmo até o período de nove meses (270 dias). Além disso, 

o trabalho de Conz, Granjeiro e Soares (2011) prova que defeitos de 8 milímetros 

em calvaria de ratos não são capazes de reparo ósseo espontâneo, mesmo após 6 

meses (180 dias). Já o trabalho de Martins et al. (2010) mostrou que em defeitos de 

8 milímetros de diâmetro em calvarias de ratos, o reparo ósseo só foi possível até o 

período de 6 meses (180 dias) devido a utilização de enxerto autógeno. Assim, de 

acordo com os trabalhos mencionados neste parágrafo, o defeito com 8 milímetros 

de diâmetro realizado na calvária dos ratos utilizados nesta dissertação, não teriam 

condições de reparar com tecido ósseo espontaneamente até os 42 dias somente 

com a presença de coágulo, constituindo, dessa forma, um bom modelo 

experimental para avaliar enxertos ósseos.   

Outro fator relevante a ser discutido é a idade dos animais. Alguns trabalhos 

têm demonstrado que quanto mais jovem o animal, maiores as chances de reparo 

ósseo no defeito (PAIGE et al., 2006; KWAN et al., 2011). A principal razão seria o 

grande potencial osteogênico apresentado pelas células indiferenciadas da dura-

mater nos animais jovens, que adquirem características de células “osteoblast-like”, 

expressando osteocalcina, colágeno, fosfatase alcalina, apresentando a capacidade 

de formar tecido ósseo mineralizado, enquanto que estas características destas 



5 Discussão 

 

 

103 

células indiferenciadas da dura-mater são perdidas em animais adultos 

(GREENWALD et al., 2000; GOSAIN et al., 2003; AALAMI et al., 2004). 

Embora os animais utilizados nesta dissertação apresentassem 90 dias de 

idade (aproximadamente 3 meses) no dia da cirurgia, não poderiam ser 

considerados animais adultos. Sua estrutura óssea ainda não completou o 

desenvolvimento, ocorrendo, portanto, grande atividade osteogênica de osteoblastos 

oriundos de células indiferenciadas, que no caso deste trabalho, vieram dos tecidos 

adjacentes ao defeito, como periósteo da borda do defeito, o tecido conjuntivo, bem 

como a dura-mater. Porém, ainda assim, os animais do grupo controle tratados 

somente com coágulo não foram capazes de reparar o osso espontaneamente, 

sendo 46,2 % a densidade de volume do osso neoformado contra 53,80% de tecido 

conjuntivo aos 42 dias no grupo CTL COAG, evidenciando a formação de tecido 

fibroso ao centro do defeito. Isso mostra que o reparo ósseo não seria completo 

mesmo depois do período de 42 dias. 

Outro ponto a ser debatido é o número de defeitos e a posição em que são 

realizados. Segundo Mardas, Kostopoulos e Karring (2002), a regeneração óssea 

em defeitos na calvária envolvendo áreas de sutura cranial em indivíduos em fase 

de crescimento é questionável. Assim, Bosch, Melsen e Vargervik (1998) defende 

que dois defeitos bilaterais na calvária, com 5 mm de diâmetro cada, possibilita um 

design pareado para o experimento, evitando a inclusão da sutura sagital no defeito 

ósseo, além de minimizar a morbidade e evitar danos ao sino médio-sagital.  

Entretanto, Cestari et al. (2009); Accorsi-Mendonça et al. (2011); Patel et al. 

(2008); Oliveira et al. (2008) e Park et al. (2009) vêm utilizando outro modelo 

cirúrgico para realização do defeito crítico. Este outro modelo consiste em substituir 

os dois defeitos de 5 mm por apenas um de 8 mm de diâmetro, localizado na região 

sagital-média do crânio. A intenção é evitar a co-influência entre os defeitos, 

eliminando dessa forma mais um viés na pesquisa. Além disso, a realização de dois 

defeitos localizados muito próximos pode confluir em um único defeito com o dobro 

do tamanho esperado, alterando, ou até inviabilizando a pesquisa.  

O tamanho e a posição do defeito na calvária certamente influenciam o 

reparo ósseo, porém, a presença da dura-máter e do periósteo da parietal são 

aspectos importantes que devem ser levado em consideração durante a realização 

de defeitos na calvária (COOPER et al., 2010). Estudos mostraram que tanto a dura-
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máter quanto o periósteo influenciam o reparo ósseo fornecendo suprimento 

sanguíneo para a cortical óssea bem como células osteoprogenitoras (GOSAIN et 

al., 2003; WANG; GLIMCHER, 1999a). 

Levando em consideração o que já foi exposto, optou-se neste estudo, pela 

utilização do modelo de um único defeito crítico de 8 mm por rato, que já vem sendo 

realizado em diversos trabalhos de nosso laboratório. 

 

 

5.2  OS ENXERTOS ÓSSEOS E A MAOD 

 

O osso é um tecido vivo, vascularizado e altamente especializado, que sofre 

mudanças no decorrer da vida, sendo considerado um tecido conjuntivo 

mineralizado com várias funções para o nosso organismo (DAVIES et al., 2003; 

OLIVEIRA et al., 2008). Embora o osso apresente alta capacidade de regeneração, 

essa capacidade fica limitada dependendo do tamanho da perda óssea. De acordo 

com Conz, Granjeiro e Soares (2011) um osso mal recuperado resultante de um 

trauma ou uma doença leva a uma redução na qualidade de vida do paciente 

O enxerto de osso autógeno, retirado do próprio indivíduo receptor, é 

considerado pelos cirurgiões o material ideal ou gold standart para o reparo ósseo, 

por apresentar a capacidade de promover a formação óssea por três mecanismos. A 

osteogênese , que ocorre quando células ósseas transplantadas junto com o 

enxerto proliferam e sintetizam novo osso (PINTO et al., 2007), a osteoindução , 

que é a liberação de morfógenos aprisionados na matriz enxertada que induzem a 

diferenciação de células mesenquimais em osteoblastos e consequentemente a 

formação óssea (URIST, 2009) e a osteocondução , promovida pela presença da 

matriz enxertada que serve de arcabouço/suporte para que os vasos sanguíneos e 

as células ósseas progenitoras migrem, aderem e proliferem em sua superfície 

(CESTARI et al., 2009). 

Porém, a utilização de osso autógeno apresenta algumas desvantagens, 

como a necessidade da realização de uma segunda intervenção cirúrgica no 

paciente para a obtenção do enxerto, trazendo ao paciente grande desconforto e 

risco de morbidade na área doadora. Além disso, geralmente a quantidade 
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necessária de enxerto para a realização da cirurgia de reparo torna a utilização do 

osso autógeno inviável (PINTO et al., 2007; CARSON; BOSTROM, 2007).    

Como alternativa para o osso autógeno, vem sendo utilizado o osso alógeno, 

obtido de indivíduos doadores (vivos que sofreram artroplastia de quadril ou 

cadavéricos) da mesma espécie do receptor. Os enxertos alogênicos são 

classificados em três tipos: 1) congelado  (Fresh-Frozen Bone - FFB), que embora 

acarrete menor reação imunológica para o receptor (D’ALOJA et al., 2011), 

apresenta reduzida osteointegração ao sítio receptor, devido a baixa atividade 

biológica e a morte das células que não suportam o processo de congelamento e 

descongelamento no enxerto (STEVENSON; EMERY; GOLDBERG, 1996); 2) 

liofilizado ou criodissecado  (mineralized Freeze-Dried Bone Allograft - FDBA), 

que, além de não acarretar reação imunológica para o receptor, conserva as 

estruturas minerais e orgânicas, atuando primeiramente como osteocondutor, sendo 

necessário sua reabsorção por osteoclastos para sua atividade osteoindutora 

(WOOD; MEALEY, 2011); 3) desmineralizado  (Demineralized Bone Matrix - DBM) e 

desmineralizado criodissecado  (Demineralized Freeze-Dried Bone Allograft - 

DFDBA), que também não levam a reação imunológica do receptor e preservam 

somente as estruturas orgânicas, isto é, proteínas colágenas e não colágenas, 

sendo estas BMPs e fatores de crescimento, como TGF-β e FGF (OZDEMIR; KIR, 

2011; WOOD; MEALEY, 2011).  

A utilização de enxerto ósseo alogênico tornou-se muito comum na prática 

de cirurgias ortopédicas, fazendo com que a demanda pelo osso alógeno 

aumentasse muito (CARSON; BOSTROM, 2007). A aplicação de osso alógeno na 

odontologia ocorre principalmente para a correção de defeitos ósseos na região 

craniofacial devido a anomalias congênitas pós-traumáticas, neoplasias ou 

infecções, que resultam em problemas funcionais e estéticos (BOSCH; MELSEN; 

VARGERVIK, 1995). Também é usado em casos de reabsorção progressiva de osso 

alveolar em pacientes com problemas periodontais ou que perderam seus dentes 

(D’ALOJA et al., 2011; INTINI et al., 2008). Neste último caso pode ser aplicado 

junto com matriz derivada do esmalte (Enamel Matrix Derivative - EMD) para 

promover a regeneração de todo o periodonto de sustentação (INTINI et al., 2008). 

Por isso, existe uma grande necessidade clínica para o aprimoramento de materiais 

alogênicos (BOYAN et al., 2006). 
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Além disso, o enxerto alógeno pode ser combinado com uma preparação 

composta por células osteoprogenitoras aspiradas do receptor, possibilitando ao 

aloenxerto a ocorrência da osteogênese, juntamente com a osteoindução e a 

osteocondução, ou seja, enriquece a neoformação óssea (FITZGIBBONS et al., 

2011).   

Assim, a criação de bancos de ossos tornou-se imprescindível. Atualmente, 

existem bancos de ossos distribuídos em diversos países, inclusive no Brasil, que 

adotam procedimentos para eliminar possíveis microrganismos, evitar contaminação 

e deterioração dos ossos alógenos, sendo os procedimentos padrões: triagem de 

doadores, assepsia durante a obtenção do enxerto e esterilização com raio gama ou 

por métodos químicos e térmicos (NGUYEN; MORGAN; FORWOOD, 2007) e 

estocagem dos ossos frescos congelados a -80ºC (HOLZMANN et al., 2010). De 

acordo com dados da ANVISA, existem seis bancos de ossos autorizados no Brasil, 

isto é, que possuem registro junto a Coordenação Nacional de Transplantes. Esses 

bancos estão localizados em Passo Fundo (RS), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), 

Marília (SP) e dois bancos na cidade de São Paulo (SP), que seguem a legislação 

RDC 220/2006, que determina desde uma triagem rigorosa do doador, a técnicas de 

ablação do tecido, de empacotamento, processamento, armazenamento e métodos 

para a conservação. 

Entretanto, devido aos procedimentos adotados pelos bancos de ossos, a 

utilização de enxertos alógenos acarreta certas dificuldades, relacionadas com a 

falha na vascularização do enxerto, que compromete o reparo ósseo, resultando na 

não integração do enxerto ósseo alogênico ao tecido ósseo do receptor 

(HOLZMANN et al., 2010). Por isso, a utilização do osso desmineralizado tem 

ganhado destaque, por ser facilmente reabsorvido por osteoclastos, liberando 

rapidamente as proteínas morfogenéticas (BMPs) e fatores de crescimento (VEGF) 

que resultam na osteoindução e formação de vasos no interior do enxerto alógeno 

desmineralizado (WOOD; MEALEY, 2011). 

Entre os três tipos de enxertos ósseos alogênicos, o osso desmineralizado e 

liofilizado tem alcançado destaque em função das vantagens de apresentar tanto 

atividade osteocondutora como osteoindutora (WOOD; MEALEY, 2011). Essas 

vantagens foram verificadas pelo trabalho pioneiro de Urist (2002), que implantou 

osso alógeno desmineralizado no abdome de coelhos e verificou a formação de 
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tecido ósseo em meio ao tecido muscular, além da pesquisa de Reddi e Huggins 

(1972), onde foi implantado matriz alogênica óssea desmineralizada em tecido 

subcutâneo de rato que levou a indução de células cartilaginosas e sua posterior 

reabsorção e substituição por tecido ósseo. Em outra pesquisa realizada por Urist e 

Strates (2009), em que foi implantado osso alogênico desmineralizado em tecido 

muscular de rato, foi esclarecido que a ação osteoindutora do osso desmineralizado 

implantado em sítio ectópico está relacionada com a liberação de proteínas 

morfogenéticas (BMPs), que induziram a diferenciação de células mesenquimais em 

condroblastos e em seguida, osteoblastos, dando início a formação de tecido ósseo. 

O osso desmineralizado e liofilizado (DFDBA) tem sido um dos tipos de 

enxertos mais empregado atualmente (WOOD; MEALEY, 2011), principalmente nas 

cirurgias de reconstrução, pois promove um ligamento anatômico, aumentando a 

conexão da estrutura do enxerto com o osso receptor (PACACCIO; STERN, 2005). 

Tem sido usado também em cirurgias de aumento do sinus maxilar (SOHN et al., 

2009), em defeitos ósseos periodontais (KAYA et al., 2009), para o aumento vertical 

de osso alveolar (FREILICH et al., 2009) e cirurgias ortognáticas e ortopédicas (LYE; 

DEATHERAGE; WAITE, 2008). Além das características osteoindutoras e 

osteocondutoras, a obtenção do osso desmineralizado e liofilizado (DFDBA) é mais 

simples e menos dispendiosa, quando comparada com os enxertos autógenos e 

enxertos alógenos congelados (PEEL; HU; CLOKIE, 2003). 

De acordo com Zhang et al. (1997), o potencial osteoindutor do enxerto 

ósseo desmineralizado pode variar de acordo com o tamanho da partícula, bem 

como com os níveis de cálcio na matriz óssea.  Os melhores resultados foram 

obtidos quando esses pesquisadores empregaram partículas com tamanho variando 

entre 500 e 710 microns e com 2% de resíduo de cálcio na matriz, que levaram a 

uma maior deposição óssea em tecido muscular de camundongo após 4 semanas 

de implantação. Esses autores ainda explicam que tal porcentagem de cálcio é baixa 

o suficiente para facilitar a liberação de BMPs da matriz desmineralizada implantada, 

porém essa porcentagem de cálcio também é suficiente para servir de receptáculo 

para a formação dos cristais de hidroxiapatita.  

A utilização de osso desmineralizado (DFDBA) particulado apresenta duas 

vantagens: primeiramente, há maior superfície para reabsorção por osteoclastos e 

consequentemente maior liberação de BMPs (WOOD; MEALEY, 2011) e em 
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segundo, o DFDBA particulado apresenta maior facilidade de manuseio (BOYAN et 

al., 2006). Wang e Glimcher (1999a) utilizando partículas de osso alogênico 

desmineralizado implantado em defeitos na calvária de ratos também mostraram 

resultados positivos para o reparo ósseo. 

Por outro lado, estudos vêm sendo realizados com o objetivo de 

desenvolverem outros tipos de materiais ósseos substitutos, na tentativa de 

promover o fechamento do defeito ósseo com tecido que possui características 

morfológicas e funcionais semelhantes ao tecido ósseo perdido (MARINS et al., 

2004). Um desses tipos de materiais mais usados é o xenoenxerto de osso bovino. 

Ele leva a um satisfatório reparo ósseo, por possuir em sua constituição estrutural a 

hidroxiapatita e o colágeno, que são semelhantes entre os mamíferos e é 

biocompatíveis, pois não geram resposta imune (ACCORSI-MENDONÇA et al., 

2011). Existe xenoenxerto de osso bovino orgânico,  em que se preservam somente 

as estruturas colágenas e algumas não colágenas, como BMPs (KAWAI; URIST, 

1989; CARNEIRO et al., 2005); inorgânico , constituido por hidroxiapatita 

(ZAMBUZZI et al., 2006) e mistura de ambos  (mixed bovine bone – MBB), ou seja, 

mistura de orgânico e inorgânico (ACCORSI-MENDONÇA et al., 2011). 

Um dos trabalhos pioneiros envolvendo o emprego de xenoenxerto bovino é 

o de Kawai e Urist (1989), que descobriram componentes solúveis denominados 

proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs) presentes na matriz óssea 

desmineralizada de novilhos, sendo estas proteínas responsáveis por induzirem a 

diferenciação de células mesenquimais indiferenciadas em osteoblastos, 

constituindo assim a atividade osteoindutora e posterior formação óssea (WOZNEY 

et al., 1998).  

Os enxertos ósseos xenógenos podem ser obtidos de osso cortical ou 

trabecular, em diferentes formatos (ZAMBUZZI et al., 2006), como bloco (CESTARI 

et al., 2009) ou partículas (ACCORSI-MENDONÇA et al., 2011), até mesmo como 

membrana desmineralizada (de OLIVEIRA et al., 2004). Porém, para a utilização dos 

xenoenxertos em humanos, é necessário passarem por uma preparação vigorosa 

adequada com peróxido de hidrogênio e solventes orgânicos, que removem células, 

proteínas e lipídeos, com o intuito de evitar a transmissão de zoonoses, bem como 

combater as diferenças antigênicas que são mais pronunciadas no enxerto 

xenógeno (ACCORSI-MENDONÇA et al., 2011; PINTO et al., 2007). Como 
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observado no trabalho de Carneiro et al. (2005), o uso de matriz xenogênica bovina 

óssea desmineralizada implantada em defeito ósseo no fêmur de coelhos resultou 

em uma discreta reação antigênica contra possíveis resíduos lipídicos ou 

imunopatológicos devido a falha na desmineralização do material enxertado, embora 

tenha ocorrido reparo ósseo em virtude da ação osteocondutora preservada. 

Na tentativa de driblar as desvantagens que envolvem a utilização dos 

enxertos ósseos autógenos, alógenos e xenógenos, desenvolveram-se os enxertos 

aloplásticos que são de origem sintética. São exemplos de materiais aloplásticos, as 

hidroxiapatitas (HA), o fosfato tricálcico e os biovidros (CARSON; BOSTROM, 2007; 

PINTO et al., 2007). Tais materiais apresentam a vantagem de serem de fácil 

manipulação, por possuírem diversos tamanhos e formatos, contribuindo com o 

tempo da cirurgia. Entretanto, a maioria dos enxertos aloplásticos (reabsorvíveis ou 

não absorvíveis) são somente osteocondutores, mas alguns deles podem receber 

moléculas indutoras em sua estrutura (KUBOKI et al., 1998). A hidroxiapatita (HA), 

um fosfato de cálcio hidratado que constitui 95% da fase mineral dos ossos e dentes 

dos mamíferos é o mais utilizado. Esse biomaterial é fonte de cálcio e fósforo 

apresentando somente a propriedade osteocondutora, mas associado a morfógenos 

e fatores de crescimento pode manifestar a osteoindução (SUKUMAR; DRIZHAL, 

2008; CARNEIRO et al., 2005; CONZ; GRANJEIRO; SOARES, 2011; PINTO et al., 

2007).  

Sabendo das propriedades dos diferentes tipos de enxertos, optamos pela 

utilização da matriz alogênica óssea desmineralizada em partículas de 1 a 2 mm3 

devido suas conhecidas capacidades osteoindutoras e osteocondutoras e também 

pela fácil obtenção e preparo deste material (descrito no item 3.3). A matriz 

alogênica óssea desmineralizada utilizada neste trabalho apresenta ossificação 

endocondral (obtida de fêmur e tíbia de ratos). Embora trabalhos demonstrem que a 

utilização de MAOD de osso intramembranoso seja mais rápida na regeneração 

óssea (RABIE; CHAY; WONG, 2000; CHOW; RABIE, 2000), optamos pela MAOD de 

ossificação endocondral pela quantidade de enxerto obtida, que foi suficiente para a 

realização das cirurgias. 
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5.3  A DIABETES – GLICEMIA ELEVADA E PERDA DE MASSA CORPORAL 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (World Health Organization 

- WHO) e a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), valores acima de 126 mg/dl 

para glicemia em jejum são suspeitas de diabetes, porém, valores acima de 200 

mg/dl em qualquer ocasião são suficientes para concluir o diagnóstico da diabetes. 

Sendo assim, pesquisadores que utilizaram animais diabéticos têm adotado valores 

acima de 200 mg/dl para garantir o quadro de diabetes (BEAM; PARSONS; LIN,  

2002; BOTOLIN et al., 2005; FOLLAK et al., 2004; KAYAL et al., 2009; MARTIN; 

McCABE et al., 2007; SANTANA et al., 2003).  

No atual trabalho, a indução única de 47 mg/kg de massa corporal de 

estreptozotocina injetada peritonealmente foi eficaz na indução do diabetes cujo 

índice de glicemia sanguínea entre os animais diabéticos, após 7 dias de 

administração da droga, foi em média de 320 mg/dL. Dos 177 animais induzidos, 

38,68% ficaram diabéticos, 41,60% morreram durante o período de indução e 

20,43% não ficaram diabéticos. Os animais dos grupos CTL COAG e CTL MAOD a 

média da glicemia sanguínea foi de 80,96 mg/dL, mantendo-se dentro da 

normalidade. As taxas de indução e morte de animais ficaram próximas daquela 

obtidas em trabalhos (SIMON; WEST, 1992; HIE; YAMAZAKI; TSUKAMOTO, 2009) 

que utilizaram ratos diabéticos com dose única de 45 mg/kg de massa corporal 

dessa droga, bem como de trabalho anterior de nossa equipe (MENEGHETTI, 

2010), quando foi utilizada dosagem única de 50mg/kg.  

Os ratos desta dissertação induzidos pela estreptozotocina mostraram 

quadro clínico característico de diabetes, apresentando junto com a glicemia acima 

de 200 mg/dl, acentuada perda de massa corporal, catarata e poliúria, que levou ao 

escurecimento da pelagem dos animais. A diminuição acentuada de massa corporal 

foi comum tanto no grupo DIAB COAG como no DIAB MAOD em todos os períodos, 

sendo mais evidente aos 14, 21 e 42 dias. Porém, nos grupos CTL COAG e CTL 

MAOD a massa corporal aumentou, sendo evidente aos 21 e 42 dias. Martin e 

McCabe (2007) observaram em camundongos tratados com estreptozotocina 

elevação crônica da glicose sanguínea (média de 363 mg/dl entre as fêmeas e 638 

mg/dl entre os machos), bem como perda média de 4,4 g de massa corporal, devido, 

principalmente, a perda de massa muscular, densidade óssea e tecido adiposo. 
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Motyl e McCabe (2009a) afirmaram que a perda de tecido adiposo ocorre em função 

de lipólise. Szkudelski e Szkudelska (2002) já haviam explicado que a deficiência de 

insulina leva ao aumento da atividade do hormônio-sensitivo-lipase, resultando em 

aumento da lipólise, o que explica a perda de massa corporal nos animais 

diabéticos.  

 

 

5.4  O REPARO ÓSSEO E A DIABETES – CTL COAG X DIAB COAG 

 

Neste tópico, serão discutidos os resultados obtidos das análises 

radiográficas, morfológicas e morfométricas somente entre os grupos CTL COAG e 

DIAB COAG, para avaliar o reparo ósseo frente a diabetes, mas sem a interferência 

da MAOD. Assim, pode-se afirmar desde já que os resultados mostraram um atraso 

no reparo ósseo no grupo DIAB COAG, quando comparado com o grupo CTL 

COAG.  

No modelo experimental utilizado, a formação óssea nos defeitos 

preenchidos com cóagulo sanguíneo, tanto no grupo CTL como no DIAB, ocorreu a 

partir das bordas dos defeitos, próximo ao osso autógeno, seguindo para o centro do 

defeito. Segundo Accorsi-Mendonça et al. (2011), a formação óssea ocorre a partir 

das células osteoprogenitoras oriundas do tecido ósseo autógeno fisiologicamente 

ativo que, no modelo experimental utilizado, circunda lateralmente todo o defeito. 

Nos animais do grupo DIAB COAG a formação óssea foi marcadamente 

menor, quando comparado com seus respectivos períodos do grupo CTL COAG, 

evidenciando um atraso no reparo ósseo, já descrito em outros trabalhos (MARTIN; 

McCABE, 2007; SHYNG; DEVLIN; SLOAN, 2001; COLOMBO et al., 2011). Assim, 

ao término de 42 dias no grupo DIAB COAG, o tecido ósseo neoformado ocupou 

somente 19,37% da área do defeito, ficando restrito apenas na sua borda, 

apresentando características de osso compacto, porém, sem a presença de canais 

no seu interior.  

Já, no grupo CTL COAG a neoformação óssea ocupou 46,2% do defeito, 

recobrindo quase que toda a superfície da dura-mater, exceto na sutura-mediana, 

formando uma fina camada de tecido ósseo neoformado com metade da espessura 

do tecido ósseo original, mas com as características de díploe, ou seja, camada de 
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tecido ósseo esponjoso entre duas lâminas de osso compacto. Estes resultados 

corroboram com o trabalho de Santana et al. (2003), que mostrou pouco 

desenvolvimento de espaços referentes a medula óssea, além de reduzida 

vascularização e celularidade no local do reparo de calvária de animais diabéticos. 

Na pesquisa de Follak et al. (2004), também envolvendo animais diabéticos e 

craniotomizados, foi verificada mineralização lenta e reduzida aos 14 dias de reparo, 

bem como diminuição na quantidade de trabéculas ósseas neoformadas aos 24 e 42 

dias. Os distúrbios na mineralização podem estar relacionados com a diminuição do 

colágeno. Macey et al. (1989), mostrou que o conteúdo de colágeno reduziu de 50% 

a 55% nos animais diabéticos, além da queda de 40% da celularidade na região do 

defeito. No trabalho de Topping, Bolander e Balian (1994), houve redução de 54% a 

70% na expressão de colágeno tipo X nos animais diabéticos, que possui papel 

importante no reparo de defeito ósseo. 

Outro fator relevante, observado principalmente aos 21 dias nos defeitos dos 

animais do grupo DIAB COAG, foi à presença de grandes áreas de reabsorção do 

tecido ósseo da borda do defeito (ver Figura 18 r e t). Esta reabsorção, bem como o 

atraso no reparo do defeito, deve estar relacionada a um desequilíbrio entre 

osteoclastos e osteoblastos (GUARNERI et al., 1993; BOTOLIN et al., 2005; KWAN 

TAT et al., 2008) levando a um distúrbio no processo de mineralização (FOLLAK et 

al., 2003; FOLLAK; KLÖTING; MERK, 2005) e na reabsorção de osso autógeno. 

De acordo com Kayal et al. (2009), o aumento da osteoclastogênese e dos 

fatores de crescimento RANKL (receptor para fator nuclear-kB ligante) e TNF-α (fator 

de necrose tumoral-α) são responsáveis pelo atraso no reparo de fraturas em ratos 

diabéticos induzido pela estreptozotocina. Boyce et al. (2005) explica em seu 

trabalho que a citocina TNF-α promove a osteoclastogênese de forma indireta 

através do RANKL, induzindo a produção e liberação desta molécula pelos linfócitos 

T, linfócitos B e células endoteliais. O RANKL, por sua vez, liga-se ao seu receptor 

RANK localizado na superfície da célula precursora, levando a sua diferenciação em 

osteoclasto. O TNF-α também promove a osteoclastogênese ligando-se diretamente 

ao seu receptor na superfície da célula precursora, levando a sua diferenciação em 

osteoclasto e o aumento no número de receptores RANK, enriquecendo, assim, a 

via de diferenciação dependente de RANKL. Para contrabalancear a 

osteoclastogênese, a molécula receptora osteoprotegerina (OPG) também possui 
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um papel importante na regulação da diferenciação de osteoclastos. Esta molécula 

liga-se diretamente ao RANKL, bloqueando sua ligação ao seu receptor RANK, e 

dessa forma, impede a diferenciação das células progenitoras em osteoclastos 

(BOYLE; SIMONET; LACEY, 2003). A equipe de Amorim et al. (2008), conclui que 

um desequilíbrio na expressão de RANKL/OPG pode resultar em atraso no reparo 

de fratura óssea em animais diabéticos.  

Além de aumentar a osteoclastogênese, vários trabalhos evidenciam que a 

osteogênese é reduzida em animais diabéticos tipo 1 (BOTOLIN et al., 2005; 

GOODMAN; HORI, 1984), prejudicando o reparo ósseo intramembranoso 

(SANTANA et al., 2003). Santana et al. (2003) explica que os produtos finais da 

glicosilação avançada (AGE) são moléculas inibidoras da diferenciação de 

osteoblastos e menciona que em seu experimento ocorreu aumento da expressão 

de receptores destas moléculas (RAGE) nos osteoblastos e pré-osteoblastos 

presentes na região do defeito ósseo, prejudicando e atrasando o reparo ósseo. 

Silva (2010) também explica em sua tese que a diabetes leva ao aumento da 

expressão do receptor RAGE nas células dos tecidos periodontais de ratos, estando 

relacionado com a perda de osso alveolar.  A interação AGE-RAGE deve contribuir 

com a formação de osteoclastos através da elevada ativação do fator de transcrição 

NF-kB (fator de transcrição nuclear kappa beta) (LALLA et al., 2000), resultando na 

expressão de interleucina-6 (IL-6), também responsável por iniciar a diferenciação 

de células progenitoras em osteoclastos (DING et al., 2006).  

Outra característica observada neste trabalho, nos grupos CTL e DIAB 

tratados com COAG, foi a presença do tegumento colapsado na área do defeito e a 

formação de tecido conjuntivo fibroso. Os pesquisadores Melcher e Dreyer (1962) 

afirmam que o colapso do tegumento adjacente e a rápida migração de fibroblastos 

para o interior do defeito ósseo atuam como obstáculo para a regeneração óssea. 

Cestari et al. (2009) mostrou em seu trabalho que blocos cilíndricos (de 9 mm de 

diâmetro e 5,5 mm de espessura) de osso bovino inorgânico sinterizado enxertados 

em defeitos na calvária de cobaias atuaram como barreira física impedindo o 

colapso do tegumento, permitindo o reparo ósseo do defeito. Nos animais que não 

receberam tal tratamento (somente coágulo no interior do defeito) tiveram o 

tegumento colapsado e apresentaram osteogênese apenas nas bordas do defeito, 

além de reparo fibroso ao centro. Os resultados obtidos por Gosain et al. (2003) 
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também mostraram que o potencial osteogênico no reparo do defeito foi mais eficaz 

nos animais que tiveram o defeito protegido por uma membrana reabsorvível, que 

impediu o colapso do tegumento.  

Assim, nos grupos DIAB COAG, a redução na produção de tecido ósseo 

pelos osteoblastos e o aumento da osteoclastogenese levou a diminuição no 

fechamento do defeito por tecido ósseo, favorecendo a ocupação por tecido 

conjuntivo fibroso e o colapso do tegumento.  

 

 

5.5  O REPARO ÓSSEO E A MAOD – CTL COAG X CTL MAOD 

 

Neste tópico, serão discutidos os resultados obtidos das análises 

radiográficas, morfológicas e morfométricas somente entre os grupos CTL COAG e 

CTL MAOD, quanto a interferência da matriz no reparo ósseo.  

O volume total do defeito ou do tecido ósseo removido nos grupos CTL 

COAG foi em média aproximadamente 24,80 mm3, enquanto que, o volume total da 

região enxertada nos grupos CTL MAOD foi em média de 104,64 mm3. Devido a 

espessura média dos ossos parietais observados no atual trabalho no grupo CTL 

COAG serem em média de apenas 0,55 mm, ocorre a dificuldade na implantação de 

biomateriais particulados em volume similar ao do tecido removido. Partículas 

produzidas da MAOD ou as disponíveis no mercado tem o tamanho de 0,5 a 1,0 

mm, sendo difícil implantá-las linearmente. Além disso, se durante a implantação 

ocorrer a formação de extensos espaços sem preenchimento pelo biomaterial ou 

MAOD, haverá rápida invasão de fibroblastos e formação de tecido conjuntivo 

fibroso, impedindo/bloqueando a formação óssea. 

A formação óssea no grupo CTL COAG, como comentado anteriormente, 

ocorreu a partir da borda do defeito e se estendeu ao longo da superfície da dura-

mater. Porém, no grupo CTL MAOD ocorreu formação óssea tanto na borda do 

defeito quanto na superfície das partículas de MAOD reabsorvidas, formando ilhas 

de tecido ósseo no interior do defeito facilmente observadas nas imagens 

radiográficas a partir dos 21 dias de implantação (comparar as imagens da Figura 16 

p-t e u-y do grupo CTL COAG com as imagens da Figura 17 p-t e u-y do CTL 

MAOD). 
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Analisando a densidade de volume (%) de tecido ósseo, observa-se que a 

formação óssea foi mais acentuada no grupo CTL COAG quando comparado com o 

grupo CTL MAOD. Porém, quando relacionamos ao volume total (mm3) de tecido 

ósseo, verificamos que aos 21 e 42 dias no grupo CTL COAG o percentual de 

formação óssea foi de 25,73 e 46,20% do volume do defeito, o que representa, 

respectivamente 6,13mm3 e 11,11mm3 de tecido ósseo, enquanto que no grupo CTL 

MAOD, aos 21 e 42 dias, o percentual de formação óssea foi de apenas 9,18% e 

26,64%, respectivamente, 11,74mm3 e 25,68mm3 de tecido ósseo. Com base nos 

valores absolutos, a quantidade de tecido ósseo formado no grupo CTL COAG foi de 

aproximadamente apenas 50% do tecido ósseo removido (isto é, do volume total do 

defeito), enquanto que, no grupo CTL MAOD, foi de aproximadamente 100%.  

A evidência da eficácia da MAOD no tratamento de defeito de tamanho 

crítico pode ser observado aos 42 dias. Nesse período o volume de matriz no grupo 

CTL MAOD foi de 49,49 mm3 e o tecido conjuntivo apresentou-se mais celularizado 

e vascularizado, indicando a continuidade no processo de reparo ósseo. O contrário 

foi observado no grupo CTL COAG, cujo processo de reparo mostrou-se estabilizado 

aos 42 dias, com a formação de uma díploe de menor espessura recoberta por 

tecido conjuntivo fibroso. O mesmo foi observado por Cestari et al. (2009), pois os 

animais craniotomizados tratados somente com coágulo exibiram aos 30, 90 e 180 

dias a região do defeito preenchida por tecido conjuntivo fibroso, além de apresentar 

o tegumento colapsado. De acordo com o trabalho de Accorsi-Mendonça et al. 

(2011), que utilizou o mesmo modelo experimental para a cirurgia na calvária de 

ratos, o grupo tratado somente com coágulo apresentou a região do defeito após o 

período de 1 mês preenchida por tecido conjuntivo celularizado e vascularizado. 

Porém nos períodos seguintes de 3, 6 e 9 meses, a região do defeito passou a ser 

preenchida por tecido conjuntivo fibroso, não sendo observado formação de tecido 

ósseo nas áreas centrais do defeito, indicando que o processo de reparo ósseo 

estabilizou. 

Embora não fosse o alvo da pesquisa, foi observado principalmente nos 

períodos de 14 e 21 dias, a presença de tecido cartilaginoso associado a áreas de 

reabsorção da MAOD. As observações microscópicas mostraram o surgimento dos 

condrócitos no interior das partículas de MAOD. Esses condrócitos vieram a partir 

das células mesenquimais do tecido conjuntivo que invadiram os espaços, 
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resultantes da reabsorção, no interior das partículas mais distantes da dura-mater e 

próximas ao tegumento, onde a vascularização foi menos evidente, sendo 

substituído por tecido mineralizado nos períodos seguintes. Essas observações 

estão de acordo com o trabalho de Reddi e Huggins (1972), em que a utilização de 

partículas de matriz alogênica óssea desmineralizada resultou em grande 

quantidade de tecido cartilaginoso, que foi em seguida substituído por tecido ósseo e 

medula óssea, conforme novos vasos sanguíneos surgiam. Cestari et al. (2009), 

afirmaram que seguindo o mesmo padrão da ossificação endocondral, os 

condroblastos que surgem no interior das partículas de matriz, liberam VEGF para 

induzir neo-vascularização, trazendo células precursoras hematopoiéticas que se 

diferenciam em clastos, reabsorvendo a matriz cartilaginosa mineralizada e 

liberando morfógenos, que contribuem com o aparecimento de osteoblastos a partir 

de células mesenquimais indiferenciadas. 

Assim, no modelo utilizado, o tratamento de defeito ósseo com a MAOD, 

promoveu maior formação óssea, em função de suas características 

osteocondutoras, favorecendo a migração de células osteoprogenitoras oriundas da 

borda da lesão para o interior do defeito e pela osteoindução, liberando os 

morfógenos contidos no seu interior durante o processo de reabsorção das 

partículas e promovendo a diferenciação de células mesenquimais indiferenciadas 

próximo a sua superfície reabsorvida. 

 

 

5.6 O REPARO ÓSSEO E A MAOD NA DIABETES (CTL MAOD x DIAB MAOD / 

DIAB MAOD x DIAB COAG) 

 

Diferente do elevado valor obtido no grupo CTL MAOD, o volume total da 

região enxertada no grupo DIAB MAOD (média de 108,68 mm3) foi em média de 

aproximadamente 74,17 mm3, enquanto que, o volume total do defeito ou do tecido 

ósseo removido nos grupos CTL COAG e DIAB COAG foi em média de apenas 

24,10 e 22,87 mm3, respectivamente.  

Entretanto, dois fatores influenciaram os resultados relacionados com o 

volume total da região enxertada nos grupos CTL e DIAB tratados com MAOD. O 

primeiro fator foi a não padronização na quantidade de partículas de matriz 
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enxertadas, e o segundo, o extravasamento das partículas de MAOD para as áreas 

adjacentes do defeito. Assim o volume total da região enxertada nos períodos de 7 e 

21 dias do grupo CTL MAOD foram respectivamente 1,61 e 2,52 maiores, quando 

comparados com os mesmos períodos do grupo DIAB MAOD. A diferença na 

quantidade de material enxertado na região do defeito, tanto no grupo CTL (em 

maior quantidade) quanto no grupo DIAB (em menor quantidade) durante as 

cirurgias bem como seu extravasamento, afetou discretamente alguns resultados 

morfométricos. Sendo assim, para os próximos trabalhos, será necessária a 

padronização da quantidade de material a ser enxertado no defeito, bem como 

empregar a regeneração óssea guiada, com a utilização de uma membrana 

reabsorvível que atuaria como uma barreira, impedindo a dispersão das partículas 

de MAOD para as áreas adjacentes do defeito (CESTARI et al., 2009; BOSCH; 

MELSEN; VARGERVIK, 1995; GOSAIN et al., 2003).  

Mesmo assim, foi possível avaliar os resultados radiográficos, morfológicos, 

bem como os morfométricos, e verificar o atraso no reparo de defeito ósseo na 

calvária dos animais diabéticos.  

O padrão de formação óssea no grupo DIAB MAOD foi similar ao do grupo 

CTL MAOD, ou seja, formação de ilhas de tecido ósseo no interior do defeito que 

foram facilmente detectadas aos 42 dias nas imagens radiográficas (ver Figura 19). 

Porém, a velocidade de formação óssea no grupo DIAB MAOD foi substancialmente 

menor em relação ao CTL MAOD. Sendo assim, ao final de 42 dias, o volume de 

tecido ósseo no grupo DIAB MAOD foi de apenas 8,14 mm3, enquanto que, no CTL 

MAOD foi de 25,68 mm3. Um fator positivo na utilização da MAOD no tratamento de 

defeitos ósseos em animais diabéticos foi que a formação óssea mostrou-se similar 

ao do grupo CTL COAG e 2,04 vezes maior em relação ao DIAB COAG.  

Embora as imagens radiográficas não tenham mostrado áreas radiodensas 

nos períodos de 0 e 7 dias, a análise morfológica mostrou que aos 7 dias, a 

formação óssea iniciou-se nas bordas do defeito, tanto no grupo CTL MAOD como 

no grupo DIAB MAOD, embora neste último a formação tenha sido discreta. Aos 14 

dias foi observado que nas áreas próximas à dura-mater, onde a vascularização foi 

rapidamente restaurada, houve maior formação de tecido ósseo ao redor das 

partículas de MAOD, sendo que nas partículas mais distantes da dura-mater e 

próximas ao tegumento, houve formação de tecido cartilaginoso. A influência da 
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dura-mater no processo de reparo ósseo foi visto por Gosain et al. (2003), que 

realizou defeitos em calvárias de coelhos, onde um grupo manteve sua dura-mater 

em contato com a região do defeito, enquanto o outro grupo teve sua dura-mater 

separada da região do defeito por membrana de politetrafluoretileno. Após 12 

semanas, verificaram maior formação óssea no grupo cuja área do defeito estava 

em contato com a dura-mater, além de terem observado ilhas de osso neoformado 

no centro do defeito próximos a linha da dura-mater, concluindo que esta possuía 

grande osteogenicidade.  

Alguns autores defendem que a atividade osteoprogenitora da dura-mater 

depende da idade dos animais, pois observaram que nos animais jovens as células 

da dura-mater produziam significativa quantidade TGF-β 1, FGF 2 e fosfatase 

alcalina, além de fornecer células indiferenciadas para originar osteoblastos e 

aumentar a reossificação na calvária (HOBAR et al., 1993; GREENWALD et al., 

2000).   

Além disso, uma característica morfológica presente tanto nos grupos CTL 

MAOD e DIAB MAOD foi a espessura do enxerto de MAOD maior que a espessura 

da tábua óssea da borda do defeito, corroborando com os dados morfométricos que 

mostram que o volume total da região enxertada em ambos os grupos foi em média 

3,90 vezes maior em relação ao volume total do defeito nos grupos preenchidos com 

coágulo, cuja espessura é a mesma da tábua óssea da borda do defeito. Porém, 

enquanto que nos grupos preenchidos com coágulo observou-se o colapso do 

tegumento que atuou como barreira física para o crescimento da tábua óssea, no 

grupo tratado com MAOD verificou-se que as partículas impediram que o tegumento 

invadisse a área do defeito, o que permitiu maior formação óssea nos grupos que 

receberam o tratamento com MAOD. Cestari et al. (2009); Bosch, Melsen e 

Vargervik (1995) e Gosain et al. (2003) também obtiveram resultado similar. 

Outro fato importante é que em nenhum animal do grupo DIAB MAOD foi 

observado áreas de infiltrado inflamatório ou de reabsorção do osso autógeno da 

borda do defeito como verificado no grupo DIAB COAG (ver Figura 18 r, s e t). 

Assim, aos 42 dias, no grupo DIAB MAOD, as partículas de matriz exibiam áreas de 

reabsorção e de neoformação óssea em sua superfície e o tecido ósseo neoformado 

mostrava-se imaturo e em remodelação, com áreas de canais medulares em 

formação, indicando que o processo de reparo/remodelação estava bastante ativo. 
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Por outro lado, no experimento realizado por Oliveira et al. (2008), em que foi 

empregado xenoenxerto desmineralizado bovino em calvária de ratos, não houve 

reparo ósseo, devido ao processamento do material enxertado (para eliminar fatores 

antigênicos). Esse processamento levou a ausência de atividade osteoindutora, 

resultando em rápida reabsorção das partículas do xenoenxerto e sua substituição 

por tecido conjuntivo. Assim, o processamento pelo qual a MAOD foi submetida, 

demonstrou ser suficiente para destruir fatores antigênicos, porém, preservando sua 

capacidade osteoindutora, provada pelos resultados desta dissertação. Quanto a 

diabetes, Shyng, Devlin e Sloan (2001) obteve tecidos irregularmente calcificados 

com poucos osteoblastos nas bordas do defeito e ausência de atividade 

remodeladora em ratos craniotomizados, concluíndo que sua ação foi negativa no 

reparo ósseo. Ao contrário de Shyng, Devlin e Sloan (2001), os resultados obtidos 

nesta dissertação mostraram que o emprego da MAOD contribuiu para o reparo e 

remodelação óssea, sendo a diabetes apenas um fator de atraso (quando 

comparado com animais não diabéticos craniotomizados e tratados com MAOD), 

mas não um fator impossibilitante para o reparo ósseo.  

Tais conclusões são observadas na morfologia, com progressiva e 

acentuada redução de coágulo (média de 49,46 mm3 para 0,13 mm3) em ambos os 

grupos CTL MAOD e DIAB MAOD, que dá espaço para o surgimento de tecido 

conjuntivo, bem como tecido ósseo neoformado e outras estruturas. Ao final dos 42 

dias o tecido conjuntivo reduz em média 2,07 vezes no grupo CTL MAOD. No grupo 

DIAB MAOD a redução no tecido conjuntivo de 1,59 verificada aos 21 dias ocorreu 

em virtude da implantação de matriz em quantidade inferior e desigual aos demais 

períodos, não sendo possível verificar com exatidão essa redução. Por fim, a 

redução de tecido conjuntivo dá lugar ao osso neoformado (média de 2,47 vezes 

maior no grupo CTL MAOD em relação ao DIAB MAOD) e a outras estruturas a ele 

relacionadas (média de 1,65 vezes maior no grupo CTL MAOD em relação ao grupo 

DIAB MAOD). De acordo com os resultados mostrados, entende-se que houve no 

grupo DIAB MAOD menor formação de tecido ósseo e outras estruturas a ele 

relacionadas, sendo menos aparente a queda no volume de tecido conjuntivo, 

podendo ser resultado da implantação em quantidades inferiores da matriz, bem 

como a ação da diabetes, evidenciando um atraso no processo de reparo ósseo nos 

animais diabéticos.  
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Segundo Cestari et al. (2009), em animais saudáveis e em condições 

normais, o reparo ósseo inicia-se com elevada expressão do fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF) pelas células endoteliais presentes nos tecidos 

adjacentes ao defeito, verificado aos 7 dias, indicando sua atuação na angiogênese 

da região do defeito (STREET et al., 2002). Também faz parte desse início a ação 

quimiotática para precursores de osteoclastos (ENGSIG et al., 2000) e a ativação 

destes (NIIDA et al., 1999), pela atuação das citocinas TNF-α, RANKL e OPG, 

regulando a osteoclastogênese na região do defeito. Dessa forma, com a 

reabsorção das partículas de MAOD pelos osteoclastos ocorre a liberação de 

proteínas de crescimento e transformação, que levam a diferenciação de células 

mesenquimais indiferenciadas, presentes no tecido conjuntivo ao redor das 

partículas de MAOD, em osteoblastos e condroblastos, formando então tecido ósseo 

e tecido cartilaginoso (este último nas áreas com menor vascularização, como nas 

regiões distantes da dura-mater e próximas ao tegumento). Após a mineralização de 

ambos os tecidos e sua posterior reabsorção pelos osteoclastos, ocorre a formação 

de tecido ósseo/medular. Segundo Chang et al. (1996), a comunicação entre as 

células endoteliais e os osteoblastos regula a formação de novos vasos, bem como 

a diferenciação de novos osteoblastos e o “turnover” ósseo. 

No quadro de diabetes ocorre um desequilíbrio no reparo ósseo, 

aumentando os fatores osteoclastogênicos, como interação das moléculas AGE-

RAGE, expressão de RANK, RNKL e TNF-α, bem como diminuindo os fatores 

responsáveis pela osteoblastogênese e reparo ósseo, como IGF (fator de 

crescimento insulin-like), PDGF (fator de crescimento derivado das plaquetas), TGF-

β e VEGF (BLAKYTNY; SPROUL; JUDE, 2011).   

Um dos primeiros e principais fatores responsáveis pelo atraso no reparo 

ósseo, como visto morfologicamente nesta dissertação, deve ser o aumento na 

glicosilação protéica e a consequente liberação de moléculas denominadas produtos 

finais da glicosilação avançada (AGE) e sua interação com seus receptores (RAGE). 

Na diabetes, as moléculas de AGE são acumuladas em tecidos alvo, causando 

danos através da alteração estrutural de proteínas, estimulando respostas celulares 

através de receptores para proteínas AGE e pela formação de espécies reativas de 

oxigênio (SKOLNIK et al., 1991; BAYNES et al., 1991). Assim, Santana et al. (2003), 

trabalhando com ratos diabéticos, mostrou que osteoblastos presentes na região do 
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defeito ósseo apresentavam expressão elevada para o receptor RAGE, indicando 

que a interação AGE-RAGE no local do defeito prejudica o reparo ósseo. Silva 

(2010), também demonstraram quantidade elevada de RAGE no tecido 

circunjacente ao osso alveolar de ratos diabéticos. Além disso, parece que as 

moléculas AGE inibem a diferenciação e a atividade dos osteoblastos (McCARTHY; 

ETCHEVERRY; CORTIZO, 1999; SANTANA et al., 2003). 

Entretanto, não é somente a interação AGE-RAGE que interfere na ação dos 

osteoblastos, pois a citocina TNF-α, além de contribuir para a osteoclastogênese, 

também inibe a proliferação e diferenciação de osteoblastos (GOWEN; 

MACDONALD; RUSSELL, 1988). Assim, no quadro de diabetes, ocorre diminuição 

na expressão de fatores de crescimento que estimulam a formação de tecido no 

reparo ósseo, tais como VEGF e TGF-β, enquanto que as citocinas relacionadas 

com a osteoclastogênese, bem como inibição da ação de osteoblastos, tais como 

TNF-α e RANKL, tem sua expressão aumentada (BLAKYTNY; SPROUL; JUDE, 

2011). Embora ocorra aumento de citocinas osteoclastogênicas, a redução na 

expressão de VEGF (SINGH et al., 2007), compromete a angiogênese na região do 

defeito e a quimioatração de células precursoras de osteoclastos, atrasando, assim, 

a reabsorção da matriz alogênica e a liberação de fatores de crescimento que 

atuariam na diferenciação de células mesenquimais em osteoblastos. Esta 

explicação serve de fundamento para os resultados observados nesta dissertação, 

quando aos 21dias ocorreu grande reabsorção das partículas de MAOD pelos 

osteoclastos, com posterior deposição de fina camada de osso neoformado, em 

ambos os grupos tratados com a matriz, porém com menos intensidade no grupo 

DIAB MAOD, culminando aos 42 dias na quantidade inferior de osso neoformado. 

A redução na expressão dos fatores de crescimento pode levar a uma baixa 

proliferação e diferenciação celular (principalmente de osteoblastos) e consequente 

redução na quantidade de colágeno presente na matriz óssea (TYNDALL et al., 

2003; GOOCH et al., 2000). De acordo com a pesquisa de Colombo et al. (2011), 

em modelos de animais saudáveis, a presença em quantidades elevadas de TGF-β 

no início do reparo está relacionada com o recrutamento de células mesenquimais 

para a região do defeito, criando um “pool” de células precursoras de oateoblastos, 

enquanto a diminuição deste fator de crescimento ocorre quando os osteoblastos 

formados atingem a capacidade de produzir matriz óssea. Colombo et al. (2011) 
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ainda explica que o atraso na expressão de TGF-β, identificada em seus animais 

diabéticos, altera a sinalização na região do defeito, levando a uma lenta 

proliferação e diferenciação de osteoblastos, resultando em atraso na formação 

óssea.     

As principais moléculas sinalizadoras na osteogênese são denominadas 

osteocalcina (OCN) e osteopontina (OPN). Essas moléculas são sintetizadas por 

osteoblastos maduros, sendo que a primeira atua na mineralização da matriz óssea 

(DUCY et al., 1996), enquanto que ambas contribuem para a maturação e 

remodelação do tecido ósseo neoformado (BOSKEY et al., 1998; REINHOLT et al., 

1990; GORSKI, 1992). Colombo et al. (2011), verificaram em animais diabéticos um 

atraso na expressão de OCN, enquanto que a síntese de OPN foi prolongada até a 

nona semana da doença, quando houve um pico na quantificação de OPN. Esse 

pico de OPN coincidiu com o elevado número de macrófagos, que aparece quando 

existe o aumento na expressão de TNF-α, embora estas células não sejam as 

únicas a expressarem esta molécula.   

Como já mencionado, embora o quadro de diabetes apresente fatores 

responsáveis por prejudicar o reparo ósseo, nesta dissertação, essa disfunção não 

foi capaz de impedir a neoformação e remodelação óssea nos grupos tratados com 

MAOD. Assim, por se tratar de defeitos extensos e da necessidade do organismo de 

reabsorver a matriz implantada para que ocorra a indução e substituição por tecido 

ósseo, existe a necessidade de continuarmos os estudos avaliando períodos mais 

longos de 3 e 9 meses. Como mostrado no trabalho de Cestari et al. (2009), o grupo 

craniotomizado e tratado com blocos de xenoenxerto bovino após os períodos de 90 

e 180 dias, ainda apresentava neoformação óssea avançada e remodelação ativa na 

área central do defeito e no interior dos poros do bloco enxertado, apresentando um 

arranjo lamelar, envolvendo medula óssea e pouco tecido conjuntivo. O grupo 

tratado com coágulo apresentava, aos 90 e 180 dias, áreas de neoformação óssea 

somente nas bordas do defeito, com a região central sendo preenchida por tecido 

conjuntivo fibroso e tegumento colapsado, indicando que o reparo ósseo estava 

estabilizado. Até mesmo em cirurgias ortognáticas, em que são empregadas com 

sucesso partículas de DFDBA, o tempo de recuperação do paciente ou reparo ósseo 

é de no mínimo 90 dias, permitindo que as propriedades osteoindutoras e 
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osteocondutoras do material atuem sobre o local enxertado (OLIVEIRA; SILVEIRA; 

MACHADO, 2005). 

Por fim, quando comparado o reparo do defeito entre os grupos DIAB COAG 

e DIAB MAOD, é evidente a diferença na neoformação óssea, que foi maior no 

grupo DIAB MAOD, sendo o mesmo padrão verificado entre CTL COAG e CTL 

MAOD. Assim, pode-se afirmar que a MAOD contribuiu com o reparo do defeito na 

calvária em animais saudáveis e diabéticos, pois além de atuar como ponte para a 

osteocondução de células osteoprogenitoras e vasos sanguíneos, sua reabsorção 

levou a liberação de morfógenos e fatores de crescimento que são fundamentais 

para a osteoindução de células mesenquimais indiferenciadas, sendo, portanto uma 

alternativa para o tratamento de defeito ósseo em diabéticos. 

 

 

5.7  APLICAÇÕES FUTURAS 

 

Foi visto neste trabalho o atraso no reparo ósseo em animais diabéticos, 

tratados ou não com as partículas de MAOD, pela analise morfológica e comprovada 

pela avaliação morfométrica. Entretanto, as possíveis explicações para o reparo 

ósseo e o desequilíbrio fisiológico da formação óssea em virtude da diabetes 

envolve biologia molecular pelas citocinas que atuam neste processo. Assim, para 

trabalhos futuros, seria interessante verificar pelas análises moleculares, como PCR 

e Western Blotting, a presença das citocinas RANK-L, TNF-α e OPG, como também 

VEGF e TGF-β com o intuito de analisar sua atuação e contribuição para o reparo 

ósseo frente a diabetes, com o tratamento da MAOD. 

Outro fator a ser avaliado é a adiposidade no interior da medula óssea entre 

os grupos CTL e DIAB tratados com MAOD, bem como análise molecular para 

leptina, para verificar possíveis diferenças entre os grupos. Segundo Motyl e 

McCabe (2009a), repondo a leptina perdida com a lipólise periférica que ocorre no 

quadro de diabetes tipo I, pode-se prevenir o aumento da adiposidade associada ao 

quadro de diabetes tipo I, pois é possível que esta molécula impeça a diferenciação 

de adipócitos ou a deposição de lipídios na medula óssea. Além disso, a leptina 

diminui a atividade dos osteoclastos, aumentando a expressão de OPG e diminuindo 

a expressão de RANKL (BURGUERA et al., 2001). Botolin et al. (2005) observou um 
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aumento na expressão de receptores para proliferador de peroxissoma ativado γ2 

(PPARγ2), responsável por induzir a adipogênese e inibir a osteoblastogênese nas 

células mesenquimais (LECKA-CZERNIK et al., 1999), resultando em redução no 

número de osteoblastos maduros e perda óssea.  

Finalmente, para a continuidade das pesquisas envolvendo reparo ósseo em 

calvárias de ratos diabéticos e o tratamento de MAOD devem ser corrigidos alguns 

fatores que podem ter influenciado na resposta do reparo ósseo, como o 

extravasamento das partículas de MAOD (nos grupos CTL MAOD e DIAB MAOD) 

para as áreas adjacentes do defeito, bem como não padronização da quantidade de 

material enxertado na região do defeito tanto no grupo CTL (em maior quantidade) 

como no grupo DIAB (em menor quantidade) durante as cirurgias, que afetaram 

discretamente alguns dados morfométricos. Portanto, para os próximos trabalhos, 

seria interessante e necessário a padronização da quantidade de material a ser 

enxertado no defeito, bem como o emprego da regeneração óssea guiada, utilizando 

uma membrana reabsorvível, que atuaria como uma barreira impedindo a dispersão 

das partículas de MAOD para as áreas adjacentes do defeito (CESTARI et al., 2009; 

BOSCH; MELSEN; VARGERVIK, 1995; GOSAIN et al., 2003). 
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6  CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados obtidos nesta pesquisa levam a concluir que: 

a) O processo para a obtenção e preparação das partículas da matriz 

alogênica óssea desmineralizada preserva as características 

osteoindutoras e osteocondutoras do material; 

b) O tegumento colapsado atua como barreira física para o desenvolvimento 

da tábua óssea no centro do defeito; 

c) A matriz alogênica óssea desmineralizada atua como barreira física, 

impedindo o colapso do tegumento para o interior do defeito, que poderia 

prejudicar o reparo ósseo; 

d) A matriz alogênica óssea desmineralizada contribui com o reparo ósseo 

no interior do defeito, tanto em animais saudáveis como em animais 

diabéticos; 

e) A diabetes retarda o processo de reparo ósseo, porém a utilização da 

matriz alogênica desmineralizada contribui com o reparo ósseo no interior 

do defeito; 

f) A formação óssea inicia-se nas bordas do defeito, caminhando para o 

centro, sendo que ocorre maior formação óssea nas proximidades da 

dura-mater; 

g) Nas áreas de proximidades do tegumento ocorre temporária formação de 

tecido conjuntivo no interior das partículas de matriz reabsorvidas e sua 

posterior substituição por tecido ósseo mineralizado. 

A comparação da neoformação óssea no reparo ósseo do defeito entre os 

grupos DIAB COAG e DIAB MAOD, bem como CTL COAG e CTL MAOD, evidencia 

que nos grupos tratados com MAOD a formação óssea foi maior. Embora o quadro 

de diabetes tenha influenciado no atraso do reparo, ainda assim, pode-se afirmar 

que a MAOD contribuiu com a neoformação óssea, bem como com o reparo do 

defeito na calvária de ratos saudáveis e diabéticos, por terem sido preservadas as 

suas características osteoindutoras e osteocondutoras. 
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APÊNDICES 

 

 

Encontram-se em apêndices os valores morfométricos individuais de Volume 

total da região do enxerto (mm³), Densidade de volume (%) e Volume absoluto 

(mm³) de MAOD, coágulo, tecido conjuntivo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, 

medula óssea, vaso do tecido conjuntivo, vaso da medula e outros, assim como os 

valores de glicemia e peso, para os grupos CTL COAG, CTL MAOD, DIAB COAG e 

DIAB MAOD, durante os períodos de 0, 7, 14, 21 e 42 dias. 
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APÊNDICE A -  VOLUME TOTAL DA REGIÃO DO ENXERTO 

 

Valores individuais do volume total da região do enxerto (mm³) no processo de reparo ósseo 
para todos os grupos  durante os diferentes períodos pós-cirúrgicos 
 

0 dias 0 dias 0 dias 0 dias 
Nº Rato 

CTL 
COAG Nº Rato 

CTL 
MAOD Nº Rato 

DIAB 
COAG Nº Rato 

DIAB 
MAOD 

16 24,89 35 74,92 21 17,44 29 111,19 
17 28,35 36 93,81 22 18,56 32 88,35 
18 29,96 37 111,95 23 17,13 51 72,53 
19 23,77 38 95,75 24 17,70 52 104,56 
20 30,96 43 65,85 25 21,24 - - 

Média 
±DPM 

27,59 ± 
3,14 

Média 
±DPM 

88,46 
18,22 

Média 
±DPM 

18,42 
1,67 

Média 
±DPM 

94,16 
17,32 

 
7 dias 7 dias 7 dias 7 dias 

Nº Rato 
CTL 

COAG Nº Rato 
CTL 

MAOD Nº Rato 
DIAB 
COAG Nº Rato 

DIAB 
MAOD 

31 24,84 - - 16 20,95 44 90,13 
66 23,33 89 110,88 17 19,05 46 50,02 
67 23,43 90 138,37 18 20,64 47 92,56 
69 22,11 91 131,52 19 17,07 48 54,72 
70 27,93 92 83,06 20 23,97 - - 

Média 
±DPM 

24,33 
2,24 

Média 
±DPM 

115,96 
24,85 

Média 
±DPM 

20,34 
2,55 

Média 
±DPM 

71,86 
22,61 

 
14 dias 14 dias 14 dias 14 dias 
Nº Rato 

CTL 
COAG Nº Rato 

CTL 
MAOD Nº Rato 

DIAB 
COAG Nº Rato 

DIAB 
MAOD 

27 24,52 50 135,67 11 23,99 39 90,33 
28 22,75 51 74,61 12 24,95 40 107,70 
29 25,15 52 92,10 13 25,29 41 93,60 
30 25,52 53 90,91 14 23,60 43 75,17 
- - 55 74,25 15 24,54 49 50,73 

Média 
±DPM 

24,49 
1,23 

Média 
±DPM 

93,51 
25,07 

Média 
±DPM 

24,48 
0,69 

Média 
±DPM 

83,51 
21,67 

 
21 dias 21 dias 21 dias 21 dias 
Nº Rato 

CTL 
COAG Nº Rato 

CTL 
MAOD Nº Rato 

DIAB 
COAG Nº Rato 

DIAB 
MAOD 

11 22,69 61 131,26 6 28,78 34 38,77 
12 21,00 62 119,99 7 23,36 35 45,26 
13 24,96 63 125,33 8 20,32 36 37,65 
14 24,79 64 130,20 9 23,85 37 60,45 
15 24,46 65 138,57 10 20,96 38 72,97 

Média 
±DPM 

23,58 
1,70 

Média 
±DPM 

129,07 
6,94 

Média 
±DPM 

23,46 
3,34 

Média 
±DPM 

51,02 
15,27 

 
42 dias 42 dias 42 dias 42 dias 
Nº Rato 

CTL 
COAG Nº Rato 

CTL 
MAOD Nº Rato 

DIAB 
COAG Nº Rato 

DIAB 
MAOD 

6 25,00 39 93,08 1 21,03 26 71,91 
7 24,29 40 83,04 2 22,22 27 102,20 
8 24,47 41 89,88 3 25,44 30 91,42 
9 23,62 42 96,46 4 25,56 31 92,60 
10 22,76 44 118,51 5 21,76 33 93,34 

Média 
±DPM 

24,03 
0,86 

Média 
±DPM 

96,20 
13,42 

Média 
±DPM 

23,21 
2,14 

Média 
±DPM 

90,30 
11,13 
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APÊNDICE B -  DENSIDADE DE VOLUME 

 

Valores individuais das densidades de volume (%)  de MAOD, coágulo, tecido conjuntivo, 
tecido cartilaginoso, tecido ósseo, medula óssea, vaso do tecido conjuntivo, vaso da medula 
e outros no processo de reparo ósseo para o grupo CTL COAG  nos diferentes períodos 
pós-cirúrgicos  
 

CTL COAG 
0 DIAS 

Nº 
Rato 

MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 
VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

16 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média 
±DPM 

0,00 
0,00 

100 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

7 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

31 0,00 17,62 77,46 0,00 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 
66 0,00 45,35 45,36 0,00 9,29 0,00 0,00 0,00 0,00 
67 0,00 50,59 43,19 0,00 6,22 0,00 0,00 0,00 0,00 
69 0,00 33,29 58,59 0,00 8,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
70 0,00 7,41 80,88 0,00 11,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média 
±DPM 

0,00 
0,00 

30,85 
18,24 

61,10 
17,56 

0,00 
0,00 

8,05 
2,65 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

14 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

27 0,00 9,93 69,19 0,00 20,88 0,00 0,00 0,00 0,00 
28 0,00 0,00 84,22 0,00 15,78 0,06 0,00 0,00 0,00 
29 0,00 5,71 70,60 0,00 23,68 0,00 0,00 0,00 0,00 
30 0,00 0,79 71,25 0,00 27,96 0,00 0,00 0,00 0,00 
- - - - - - - - - - 

Média 
±DPM 

0,00 
0,00 

4,11 
4,63 

73,82 
6,99 

0,00 
0,00 

22,08 
5,11 

0,02 
0,03 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

21 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

11 0,00 12,76 61,72 0,00 25,52 0,00 0,00 0,00 0,00 
12 0,00 0,80 81,02 0,00 18,18 0,00 0,00 0,00 0,00 
13 0,00 0,13 77,12 0,00 22,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
14 0,00 3,73 60,64 0,00 35,63 0,00 0,00 0,00 0,00 
15 0,00 1,38 72,04 0,00 26,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média 
±DPM 

0,00 
0,00 

3,76 
5,21 

70,51 
9,10 

0,00 
0,00 

25,73 
6,42 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

42 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

6 0,00 0,00 55,20 0,00 44,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 0,00 0,00 53,68 0,00 46,32 0,18 0,00 0,00 0,00 
8 0,00 0,00 43,61 0,00 56,39 0,11 0,00 0,11 0,00 
9 0,00 0,00 63,64 0,00 36,36 0,00 0,00 0,13 0,00 
10 0,00 0,00 52,87 0,00 47,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média 
±DPM 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

53,80 
7,13 

0,00 
0,00 

46,20 
7,13 

0,06 
0,08 

0,00 
0,00 

0,05 
0,06 

0,00 
0,00 
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Valores individuais das densidades de volume (%)  de MAOD, coágulo, tecido conjuntivo, 
tecido cartilaginoso, tecido ósseo, medula óssea, vaso do tecido conjuntivo, vaso da medula 
e outros no processo de reparo ósseo para o grupo CTL MAOD  nos diferentes períodos 
pós-cirúrgicos  
 

CTL MAOD 
0 DIAS 

Nº 
Rato 

MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 
VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

35 48,26 51,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
36 49,67 50,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
37 49,27 50,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
38 41,80 58,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
43 53,23 46,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média 
±DPM 

48,45 
4,16 

51,55 
4,16 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

7 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

- - - - - - - - - - 
89 55,60 17,23 26,26 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 0,91 
90 57,49 20,83 18,87 0,00 0,23 0,00 2,58 0,00 2,58 
91 54,86 14,44 28,77 0,00 0,05 0,00 1,87 0,00 1,87 
92 54,19 13,40 29,36 0,00 0,66 0,00 2,39 0,00 2,39 

Média 
±DPM 

55,54 
1,42 

16,47 
3,32 

25,82 
4,82 

0,00 
0,00 

0,24 
0,30 

0,00 
0,00 

1,94 
0,75 

0,00 
0,00 

1,94 
0,84 

14 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

50 59,64 0,00 34,70 0,25 2,87 0,00 2,54 0,00 2,79 
51 52,90 0,00 41,37 0,12 3,50 0,00 2,11 0,00 2,23 
52 59,01 0,19 32,22 0,77 5,21 0,00 2,60 0,00 3,37 
53 57,32 0,00 33,80 0,66 5,86 0,00 2,35 0,00 3,01 
55 62,07 0,51 33,22 0,18 3,04 0,00 0,98 0,00 1,16 

Média 
±DPM 

58,19 
3,41 

0,14 
0,22 

35,06 
3,64 

0,40 
0,30 

4,10 
1,35 

0,00 
0,00 

2,12 
0,66 

0,00 
0,00 

2,51 
0,48 

21 DIAS 
Nº 

Rato MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 
VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA OUTROS 

61 60,77 0,01 25,70 0,39 10,99 0,12 1,91 0,11 2,53 
62 65,25 0,00 21,89 0,28 11,15 0,00 1,43 0,00 1,71 
63 51,77 0,03 35,02 0,32 9,88 0,00 2,97 0,00 3,29 
64 54,47 0,01 34,57 0,52 8,84 0,00 1,59 0,00 2,11 
65 58,60 0,15 34,80 0,10 5,04 0,00 1,31 0,00 1,41 

Média 
±DPM 

58,17 
5,28 

0,04 
0,06 

30,39 
6,18 

0,32 
0,15 

9,18 
2,50 

0,02 
0,05 

1,84 
0,67 

0,02 
0,05 

2,21 
0,68 

42 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

39 52,37 0,00 22,86 0,00 22,54 0,30 1,92 0,01 2,23 
40 50,56 0,00 17,40 0,02 27,85 2,60 1,09 0,47 4,18 
41 55,22 0,02 15,34 0,13 24,17 2,52 2,01 0,59 5,26 
42 49,86 0,00 10,68 0,07 31,44 5,90 0,74 1,30 8,01 
44 49,78 0,13 18,38 0,17 27,22 2,80 0,89 0,63 4,49 

Média 
±DPM 

51,56 
2,30 

0,03 
0,06 

16,93 
4,45 

0,08 
0,07 

26,64 
3,46 

2,82 
2,00 

1,33 
0,60 

0,60 
0,46 

4,84 
2,41 
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Valores individuais das densidades de volume (%)  de MAOD, coágulo, tecido conjuntivo, 
tecido cartilaginoso, tecido ósseo, medula óssea, vaso do tecido conjuntivo, vaso da medula 
e outros no processo de reparo ósseo para o grupo DIAB COAG  nos diferentes períodos 
pós-cirúrgicos  
 

DIAB COAG 
0 DIAS 

Nº 
Rato 

MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 
VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

21 0,00 98,14 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 0,00 97,31 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
24 0,00 95,14 4,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
25 0,00 99,86 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média 
±DPM 

0,00 
0,00 

98,09 
2,00 

1,91 
2,01 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

7 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

16 0,00 18,00 81,07 0,00 0,93 0,00 1,50 0,00 0,00 
17 0,00 7,21 92,79 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 
18 0,00 9,14 89,71 0,00 1,14 0,00 1,43 0,00 0,00 
19 0,00 9,14 90,86 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
20 0,00 70,61 29,39 0,00 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 

Média 
±DPM 

0,00 
0,00 

22,82 
27,04 

76,76 
26,86 

0,00 
0,00 

0,41 
0,57 

0,00 
0,00 

1,46 
0,36 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

14 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

11 0,00 0,07 96,31 0,00 3,62 0,00 2,67 0,00 0,00 
12 0,00 0,43 92,88 0,00 6,69 0,00 3,43 0,00 0,00 
13 0,00 3,27 91,98 0,00 4,76 0,00 1,47 0,00 0,00 
14 0,00 0,00 87,54 0,00 12,46 0,00 1,31 0,00 0,00 
15 0,00 0,92 94,18 0,00 4,90 0,00 1,67 0,00 0,00 

Média 
±DPM 

0,00 
0,00 

0,94 
1,35 

92,58 
3,25 

0,00 
0,00 

6,49 
3,51 

0,00 
0,00 

2,11 
0,91 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

21 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

6 0,00 3,36 80,08 0,00 16,56 0,00 2,79 0,00 0,00 
7 0,00 0,54 93,62 0,00 5,84 0,00 3,00 0,00 0,00 
8 0,00 0,00 91,39 0,00 8,61 0,00 1,21 0,00 0,00 
9 0,00 0,00 96,92 0,00 3,08 0,36 2,00 0,00 0,00 
10 0,00 0,63 91,36 0,00 8,02 0,00 1,38 0,00 0,00 

Média 
±DPM 

0,00 
0,00 

0,90 
1,40 

90,67 
6,34 

0,00 
0,00 

8,42 
5,04 

0,07 
0,16 

2,08 
0,81 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

42 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

1 0,00 0,36 75,98 0,00 23,67 0,00 2,57 0,00 0,00 
2 0,00 0,29 92,59 0,00 7,12 0,00 1,93 0,00 0,00 
3 0,00 5,36 90,69 0,00 3,95 0,00 0,57 0,00 0,00 
4 0,00 0,00 65,96 0,00 34,04 0,00 0,50 0,00 0,00 
5 0,00 0,88 71,06 0,00 28,07 0,00 1,13 0,00 0,00 

Média 
±DPM 

0,00 
0,00 

1,38 
2,25 

79,26 
11,87 

0,00 
0,00 

19,37 
13,20 

0,00 
0,00 

1,34 
0,90 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
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Valores individuais das densidades de volume (%)  de MAOD, coágulo, tecido conjuntivo, 
tecido cartilaginoso, tecido ósseo, medula óssea, vaso do tecido conjuntivo, vaso da medula 
e outros no processo de reparo ósseo para o grupo DIAB MAOD  nos diferentes períodos 
pós-cirúrgicos  
 

DIAB MAOD 
0 DIAS 

Nº 
Rato 

MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 
VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

29 48,79 51,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
32 45,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
51 43,22 56,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52 37,30 62,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- - - - - - - - - - 

Média 
±DPM 

43,58 
4,79 

56,42 
4,79 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

7 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

44 52,03 8,76 36,51 0,00 0,20 0,00 2,50 0,00 2,50 
46 63,67 13,79 20,27 0,00 0,00 0,00 2,27 0,00 2,27 
47 61,95 15,61 21,50 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,94 
48 57,13 10,80 30,71 0,00 0,18 0,00 1,18 0,00 1,18 
- - - - - - - - - - 

Média 
±DPM 

58,69 
5,24 

12,24 
3,05 

27,25 
7,74 

0,00 
0,00 

0,10 
0,11 

0,00 
0,00 

1,72 
0,78 

0,00 
0,00 

1,72 
0,78 

14 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

39 59,44 0,74 31,37 0,49 5,34 0,00 2,63 0,00 3,12 
40 70,03 0,01 27,42 0,10 1,23 0,00 1,21 0,00 1,31 
41 56,15 0,36 36,66 0,20 3,19 0,00 3,44 0,00 3,65 
43 56,48 2,00 33,46 0,36 5,31 0,00 2,39 0,00 2,75 
49 65,04 0,27 31,41 0,16 1,45 0,00 1,67 0,00 1,84 

Média 
±DPM 

61,43 
5,99 

0,67 
0,79 

32,07 
3,37 

0,26 
0,16 

3,30 
2,00 

0,00 
0,00 

2,27 
0,87 

0,00 
0,00 

2,53 
0,95 

21 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

34 35,48 1,55 44,45 0,07 15,90 0,02 2,52 0,00 2,62 
35 54,10 2,22 29,51 0,18 11,66 0,28 2,02 0,02 2,50 
36 52,65 1,08 25,15 0,22 17,66 0,44 2,72 0,08 3,46 
37 62,84 0,48 25,50 0,41 8,34 0,10 2,30 0,03 2,84 
38 62,49 0,81 26,34 0,46 7,81 0,19 1,81 0,10 2,56 

Média 
±DPM 

53,51 
11,11 

1,23 
0,68 

30,19 
8,16 

0,27 
0,16 

12,27 
4,42 

0,21 
0,16 

2,28 
0,37 

0,05 
0,04 

2,80 
0,39 

42 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

26 65,93 0,00 28,07 0,62 3,30 0,00 2,09 0,00 97,29 
27 60,73 0,93 27,33 0,50 6,45 0,79 2,87 0,40 95,44 
30 64,05 0,20 23,33 0,35 9,93 0,71 1,19 0,25 97,50 
31 48,71 0,00 36,96 0,13 11,40 0,13 2,67 0,00 97,07 
33 63,80 0,00 21,86 0,15 12,96 0,11 1,12 0,00 98,62 

Média 
±DPM 

60,64 
6,92 

0,23 
0,41 

27,51 
5,90 

0,35 
0,21 

8,81 
3,91 

0,35 
0,37 

1,99 
0,81 

0,13 
0,18 

2,81 
1,14 
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APÊNDICE C - VOLUMES ABSOLUTOS 

 

Valores individuais dos volumes absolutos (mm 3) de MAOD, coágulo, tecido conjuntivo, 
tecido cartilaginoso, tecido ósseo, medula óssea, vaso do tecido conjuntivo, vaso da medula 
e outros no processo de reparo ósseo para o grupo CTL COAG  nos diferentes períodos 
pós-cirúrgicos  
 

CTL COAG 
0 DIAS 

Nº 
Rato 

MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 
VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

16 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média 
±DPM 

0,00 
0,00 

100 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

7 DIAS 
Nº 

Rato MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 
VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA OUTROS 

31 0,00 4,377 19,245 0,00 1,223 0,00 0,00 0,00 0,00 
66 0,00 10,582 10,584 0,00 2,168 0,00 0,00 0,00 0,00 
67 0,00 11,858 10,123 0,00 1,458 0,00 0,00 0,00 0,00 
69 0,00 7,362 12,955 0,00 1,795 0,00 0,00 0,00 0,00 
70 0,00 2,071 22,595 0,00 3,270 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média 
±DPM 

0,00 
0,00 

7,25 
4,11 

15,10 
5,55 

0,00 
0,00 

1,98 
0,80 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

14 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

27 0,00 2,435 16,969 0,00 5,121 0,000 0,00 0,00 0,00 
28 0,00 0,000 19,162 0,00 3,591 0,014 0,00 0,00 0,00 
29 0,00 1,437 17,756 0,00 5,957 0,000 0,00 0,00 0,00 
30 0,00 0,201 18,186 0,00 7,136 0,000 0,00 0,00 0,00 
- - - - - - - - - - 

Média 
±DPM 

0,00 
0,00 

1,02 
1,14 

18,02 
0,91 

0,00 
0,00 

5,45 
1,49 

0,00 
0,01 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

21 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

11 0,00 2,897 14,008 0,00 5,792 0,00 0,00 0,00 0,00 
12 0,00 0,168 17,015 0,00 3,817 0,00 0,00 0,00 0,00 
13 0,00 0,031 19,253 0,00 5,681 0,00 0,00 0,00 0,00 
14 0,00 0,926 15,034 0,00 8,833 0,00 0,00 0,00 0,00 
15 0,00 0,336 17,627 0,00 6,503 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média 
±DPM 

0,00 
0,00 

0,87 
1,18 

16,59 
2,09 

0,00 
0,00 

6,13 
1,81 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

42 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

6 0,00 0,00 13,801 0,00 11,201 0,000 0,00 0,000 0,00 
7 0,00 0,00 13,042 0,00 11,253 0,043 0,00 0,000 0,00 
8 0,00 0,00 10,674 0,00 13,802 0,027 0,00 0,027 0,00 
9 0,00 0,00 15,033 0,00 8,588 0,000 0,00 0,030 0,00 
10 0,00 0,00 12,034 0,00 10,728 0,000 0,00 0,000 0,00 

Média 
±DPM 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

12,92 
1,66 

0,00 
0,00 

11,11 
1,86 

0,01 
0,02 

0,00 
0,00 

0,01 
0,02 

0,00 
0,00 
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Valores individuais dos volumes absolutos (mm 3) de MAOD, coágulo, tecido conjuntivo, 
tecido cartilaginoso, tecido ósseo, medula óssea, vaso do tecido conjuntivo, vaso da medula 
e outros no processo de reparo ósseo para o grupo CTL MAOD  nos diferentes períodos 
pós-cirúrgicos  
 

CTL MAOD 
0 DIAS 

Nº 
Rato 

MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 
VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

35 36,15 38,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
36 46,59 47,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
37 55,15 56,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
38 40,02 55,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
43 35,05 30,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média 
±DPM 

42,60 
8,35 

45,86 
11,14 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

7 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

- - - - - - - - - - 
89 61,64 19,10 29,12 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 1,01 
90 79,55 28,82 26,10 0,00 0,31 0,00 3,56 0,00 3,56 
91 72,15 18,99 37,84 0,00 0,07 0,00 2,45 0,00 2,45 
92 45,01 11,12 24,39 0,00 0,54 0,00 1,98 0,00 1,98 

Média 
±DPM 

64,59 
14,98 

19,51 
7,25 

29,36 
5,98 

0,00 
0,00 

0,23 
0,25 

0,00 
0,00 

2,25 
1,06 

0,00 
0,00 

2,25 
1,06 

14 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

39 80,922 0,000 47,081 0,340 3,892 0,00 3,443 0,00 3,783 
40 39,469 0,000 30,864 0,090 2,614 0,00 1,576 0,00 1,665 
41 54,345 0,176 29,677 0,712 4,797 0,00 2,394 0,00 3,105 
43 52,111 0,000 30,732 0,600 5,331 0,00 2,138 0,00 2,739 
49 46,091 0,379 24,665 0,134 2,258 0,00 0,728 0,00 0,862 

Média 
±DPM 

54,59 
15,81 

0,11 
0,17 

32,60 
8,48 

0,38 
0,28 

3,78 
1,33 

0,00 
0,00 

2,06 
1,00 

0,00 
0,00 

2,43 
1,16 

21 DIAS 
Nº 

Rato MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 
VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA OUTROS 

61 79,773 0,013 33,729 0,512 14,429 0,158 2,508 0,144 3,322 
62 78,293 0,000 26,262 0,336 13,383 0,000 1,716 0,000 2,052 
63 64,886 0,038 43,897 0,401 12,388 0,000 3,724 0,000 4,125 
64 70,922 0,013 45,006 0,677 11,512 0,000 2,071 0,000 2,748 
65 81,205 0,208 48,224 0,139 6,984 0,000 1,815 0,000 1,954 

Média 
±DPM 

75,02 
6,91 

0,05 
0,09 

39,42 
9,14 

0,41 
0,20 

11,74 
2,87 

0,03 
0,07 

2,37 
0,82 

0,03 
0,06 

2,84 
0,91 

42 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

39 48,745 0,000 21,279 0,000 20,979 0,276 1,790 0,012 2,078 
40 41,992 0,000 14,453 0,018 23,126 2,162 0,902 0,393 3,475 
41 49,631 0,019 13,785 0,116 21,722 2,265 1,810 0,532 4,724 
42 48,103 0,000 10,302 0,070 30,333 5,689 0,714 1,256 7,729 
44 58,996 0,154 21,787 0,202 32,254 3,319 1,055 0,747 5,323 

Média 
±DPM 

49,49 
6,10 

0,03 
0,07 

16,32 
5,02 

0,08 
0,08 

25,68 
5,22 

2,74 
1,98 

1,25 
0,51 

0,59 
0,46 

4,67 
2,12 
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Valores individuais dos volumes absolutos (mm 3) de MAOD, coágulo, tecido conjuntivo, 
tecido cartilaginoso, tecido ósseo, medula óssea, vaso do tecido conjuntivo, vaso da medula 
e outros no processo de reparo ósseo para o grupo DIAB COAG  nos diferentes períodos 
pós-cirúrgicos  
 

DIAB COAG 
0 DIAS 

Nº 
Rato 

MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 
VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

21 0,00 17,117 0,324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22 0,00 18,563 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 0,00 16,676 0,461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
24 0,00 16,848 0,861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
25 0,00 21,217 0,030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média 
±DPM 

0,00 
0,00 

18,08 
1,90 

0,34 
0,35 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

7 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

16 0,00 3,771 16,984 0,00 0,195 0,00 0,314 0,00 0,00 
17 0,00 1,375 17,684 0,00 0,000 0,00 0,381 0,00 0,00 
18 0,00 1,887 18,516 0,00 0,236 0,00 0,295 0,00 0,00 
19 0,00 1,561 15,510 0,00 0,000 0,00 0,171 0,00 0,00 
20 0,00 16,928 7,046 0,00 0,000 0,00 0,334 0,00 0,00 

Média 
±DPM 

0,00 
0,00 

5,10 
6,68 

15,15 
4,66 

0,00 
0,00 

0,09 
0,12 

0,00 
0,00 

0,30 
0,08 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

14 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

11 0,00 0,016 23,108 0,00 0,869 0,00 0,640 0,00 0,00 
12 0,00 0,107 23,181 0,00 1,670 0,00 0,856 0,00 0,00 
13 0,00 0,826 23,262 0,00 1,203 0,00 0,371 0,00 0,00 
14 0,00 0,000 20,663 0,00 2,940 0,00 0,309 0,00 0,00 
15 0,00 0,225 23,113 0,00 1,204 0,00 0,409 0,00 0,00 

Média 
±DPM 

0,00 
0,00 

0,23 
0,34 

22,67 
1,12 

0,00 
0,00 

1,58 
0,81 

0,00 
0,00 

0,52 
0,23 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

21 DIAS 
Nº 

Rato MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 
VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA OUTROS 

6 0,00 0,966 23,052 0,00 4,768 0,000 0,802 0,00 0,00 
7 0,00 0,126 21,873 0,00 1,364 0,000 0,701 0,00 0,00 
8 0,00 0,000 18,574 0,00 1,750 0,000 0,247 0,00 0,00 
9 0,00 0,000 23,124 0,00 0,734 0,085 0,477 0,00 0,00 
10 0,00 0,131 19,157 0,00 1,681 0,000 0,288 0,00 0,00 

Média 
±DPM 

0,00 
0,00 

0,24 
0,41 

21,16 
2,16 

0,00 
0,00 

2,06 
1,57 

0,02 
0,04 

0,50 
0,25 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

42 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

1 0,00 0,075 15,980 0,00 4,978 0,00 0,541 0,00 0,00 
2 0,00 0,064 20,579 0,00 1,583 0,00 0,429 0,00 0,00 
3 0,00 1,363 23,076 0,00 1,006 0,00 0,145 0,00 0,00 
4 0,00 0,000 16,866 0,00 8,702 0,00 0,128 0,00 0,00 
5 0,00 0,190 15,467 0,00 6,109 0,00 0,245 0,00 0,00 

Média 
±DPM 

0,00 
0,00 

0,34 
0,58 

18,39 
3,30 

0,00 
0,00 

4,48 
3,21 

0,00 
0,00 

0,30 
0,18 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
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Valores individuais dos volumes absolutos (mm 3) de MAOD, coágulo, tecido conjuntivo, 
tecido cartilaginoso, tecido ósseo, medula óssea, vaso do tecido conjuntivo, vaso da medula 

e outros no processo de reparo ósseo para o grupo DIAB MAOD  nos diferentes períodos 
pós-cirúrgicos 

 

DIAB MAOD 
0 DIAS 

Nº 
Rato 

MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 
VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

29 54,25 56,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
32 39,75 48,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
51 31,35 41,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52 39,00 65,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- - - - - - - - - - 

Média 
±DPM 

41,09 
9,56 

53,07 
10,53 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

7 DIAS 
Nº 

Rato MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA OUTROS 

44 46,89 7,89 32,90 0,00 0,18 0,00 2,25 0,00 2,25 
46 31,85 6,89 10,13 0,00 0,00 0,00 1,13 0,00 1,13 
47 57,34 14,45 19,89 0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 0,87 
48 31,26 5,90 16,80 0,00 0,09 0,00 0,64 0,00 0,64 
- - - - - - - - - - 

Média 
±DPM 

55,54 
1,42 

16,47 
3,32 

25,82 
4,82 

0,00 
0,00 

0,24 
0,30 

0,00 
0,00 

1,94 
0,75 

0,00 
0,00 

1,94 
0,84 

14 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

39 53,693 0,664 28,341 0,438 4,823 0,00 2,378 0,00 2,817 
40 75,422 0,013 29,535 0,103 1,321 0,00 1,308 0,00 1,410 
41 52,557 0,333 34,319 0,191 2,983 0,00 3,224 0,00 3,416 
43 42,456 1,504 25,152 0,270 3,994 0,00 1,797 0,00 2,068 
49 32,997 0,135 15,934 0,083 0,735 0,00 0,849 0,00 0,932 

Média 
±DPM 

51,42 
15,83 

0,53 
0,60 

26,66 
6,84 

0,22 
0,14 

2,77 
1,73 

0,00 
0,00 

1,91 
0,93 

0,00 
0,00 

2,13 
1,01 

21 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

34 13,754 0,600 17,234 0,028 6,166 0,009 0,978 0,000 1,016 
35 24,487 1,007 13,359 0,082 5,278 0,127 0,916 0,009 1,133 
36 19,824 0,407 9,468 0,083 6,651 0,166 1,024 0,030 1,303 
37 37,991 0,288 15,419 0,250 5,041 0,058 1,392 0,019 1,718 
38 45,604 0,588 19,223 0,335 5,698 0,142 1,318 0,071 1,866 

Média 
±DPM 

58,17 
5,28 

0,04 
0,06 

30,39 
6,18 

0,32 
0,15 

9,18 
2,50 

0,02 
0,05 

1,84 
0,67 

0,03 
0,03 

1,41 
0,37 

42 DIAS 
Nº 

Rato 
MAOD COAG TCONJ TCART TÓSSEO MEDULA 

VASO 
TCONJ 

VASO 
MEDULA 

OUTROS 

26 47,414 0,000 20,187 0,446 2,370 0,000 1,502 0,000 1,947 
27 62,064 0,955 27,935 0,511 6,590 0,811 2,933 0,405 4,661 
30 58,559 0,179 21,327 0,321 9,079 0,651 1,084 0,226 2,281 
31 45,114 0,000 34,229 0,120 10,556 0,120 2,470 0,000 2,709 
33 59,549 0,000 20,409 0,139 12,096 0,101 1,047 0,000 1,286 

Média 
±DPM 

54,54 
7,71 

0,23 
0,41 

24,82 
6,15 

0,31 
0,18 

8,14 
3,81 

0,34 
0,37 

1,81 
0,85 

0,13 
0,18 

2,58 
1,28 
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APÊNDICE D - VALORES INICIAIS E FINAIS DE GLICEMIA E PESO 

 

Valores individuais de glicemia (mg/dl) e peso (g) antes das cirurgias (iniciais) e após os 
diferentes períodos pós-cirúrgicos para o grupo CTL COAG  
 

CTL COAG – 0 dias 
Nº Rato Glicemia Inicial Peso Inicial Glicemia Final Peso Final 

16 85 395,00 89 401 
17 76 385,00 88 377 
18 91 401,00 89 398 
19 81 289,00 90 295 
20 87 315,00 91 308 

Média 
±DPM 

84,00 
5,74 

357,00 
51,36 

89,40 
1,14 

355,80 
50,63 

 
CTL COAG – 7 dias 

Nº Rato Glicemia Inicial Peso Inicial Glicemia Final Peso Final 
31 105 373,24 90 357,19 
66 83 368,97 117 363,52 
67 85 328,36 109 352,79 
69 85 369,02 93 357,01 
70 94 351,60 77 368,78 

Média 
±DPM 

90,40 
9,21 

358,24 
18,66 

97,20 
15,88 

359,86 
6,29 

 
CTL COAG – 14 dias 

Nº Rato Glicemia Inicial Peso Inicial Glicemia Final Peso Final 
27 88 339,60 103 367,73 
28 80 348,49 81 368,49 
29 78 311,15 118 324,90 
30 85 339,42 73 390,77 
- 88 403,85 80 328,53 

Média 
±DPM 

83,80 
4,60 

348,50 
33,99 

91,00 
18,83 

356,08 
28,39 

 
CTL COAG – 21 dias 

Nº Rato Glicemia Inicial Peso Inicial Glicemia Final Peso Final 
11 80 369,71 99 400,35 
12 62 335,27 116 363,11 
13 103 370,63 84 385,99 
14 93 385,95 107 418,32 
15 80 375,01 79 395,79 

Média 
±DPM 

83,60 
15,47 

367,31 
19,04 

97,00 
15,48 

392,71 
20,28 

 
CTL COAG – 42 dias 

Nº Rato Glicemia Inicial Peso Inicial Glicemia Final Peso Final 
6 67 341,09 103 382,56 
7 63 396,56 95 471,40 
8 77 403,67 104 473,53 
9 68 408,57 87 458,29 
10 65 401,68 102 485,89 

Média 
±DPM 

68,00 
5,39 

390,31 
27,85 

98,20 
7,19 

454,33 
41,30 
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Valores individuais de glicemia (mg/dl) e peso (g) antes das cirurgias (iniciais) e após os 
diferentes períodos pós-cirúrgicos para o grupo CTL MAOD  
 

CTL MAOD – 0 dias 
Nº Rato Glicemia Inicial Peso Inicial Glicemia Final Peso Final 

35 84 437,00 87 421,62 
36 82 450,61 79 444,81 
37 73 378,57 75 368,88 
38 94 362,97 86 355,44 
43 88 244,06 92 229,22 

Média 
±DPM 

84,20 
7,76 

374,64 
81,95 

83,80 
6,76 

363,99 
83,83 

 
CTL MAOD – 7 dias 

Nº Rato Glicemia Inicial Peso Inicial Glicemia Final Peso Final 
- 77 299,64 87 318,76 

89 78 352,11 93 357,51 
90 70 304,05 86 314,98 
91 75 335,66 75 356,21 
92 76 331,54 93 352,63 

Média 
±DPM 

75,20 
3,11 

324,60 
22,21 

86,80 
7,36 

340,02 
21,25 

 
CTL MAOD – 14 dias 

Nº Rato Glicemia Inicial Peso Inicial Glicemia Final Peso Final 
39 85 385,01 91 412,73 
40 82 357,84 84 364,52 
41 85 568,32 77 313,67 
43 84 401,13 98 434,03 
49 82 309,00 104 373,2 

Média 
±DPM 

83,60 
1,52 

404,26 
98,14 

90,80 
10,76 

379,63 
46,57 

 
CTL MAOD – 21 dias 

Nº Rato Glicemia Inicial Peso Inicial Glicemia Final Peso Final 
61 80 380,85 101 396,23 
62 82 380,54 89 414,04 
63 74 396,44 91 447,06 
64 76 393,63 116 437,29 
65 64 337,89 81 379,64 

Média 
±DPM 

75,20 
7,01 

377,87 
23,49 

95,60 
13,45 

414,85 
27,96 

 
CTL MAOD – 42 dias 

Nº Rato Glicemia Inicial Peso Inicial Glicemia Final Peso Final 
39 76 383,90 82 446,16 
40 71 364,70 89 395,52 
41 82 337,82 110 389,54 
42 85 332,55 77 412,37 
44 94 297,67 83 360,58 

Média 
±DPM 

81,60 
8,79 

343,33 
32,92 

88,20 
12,91 

400,83 
31,48 
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Valores individuais de glicemia (mg/dl) e peso (g) antes das cirurgias (iniciais) e após os 
diferentes períodos pós-cirúrgicos para o grupo DIAB COAG  
 

DIAB COAG – 0 dias 
Nº Rato Glicemia Inicial Peso Inicial Glicemia Final Peso Final 

21 247 260 291 214,37 
22 379 233 401 231,51 
23 327 234 340 173,77 
24 320 255 362 201,46 
25 345 318 388 266,13 

Média 
±DPM 

323,60 
48,53 

260,00 
34,62 

356,40 
43,49 

217,45 
34,43 

 
DIAB COAG – 7 dias 

Nº Rato Glicemia Inicial Peso Inicial Glicemia Final Peso Final 
16 404 260 487 213,04 
17 352 285 416 222,02 
18 411 318 521 237,30 
19 409 277 465 211,95 
20 365 250 427 230,68 

Média 
±DPM 

388,20 
27,62 

278,00 
26,26 

463,20 
43,15 

223,00 
11,02 

 
DIAB COAG – 14 dias 

Nº Rato Glicemia Inicial Peso Inicial Glicemia Final Peso Final 
11 203 361 425 288,17 
12 262 392 506 264,90 
13 266 337 548 234,13 
14 235 303 374 264,44 
15 326 341 561 248,66 

Média 
±DPM 

258,40 
45,43 

346,80 
32,76 

482,80 
80,75 

260,06 
20,22 

 
DIAB COAG – 21 dias 

Nº Rato Glicemia Inicial Peso Inicial Glicemia Final Peso Final 
6 300 350 465 253,25 
7 316 331 489 247,27 
8 331 310 512 231,06 
9 267 293 378 239,33 
10 259 379 402 446,51 

Média 
±DPM 

294,60 
30,99 

332,60 
33,68 

449,20 
57,17 

283,48 
91,52 

 
DIAB COAG – 42 dias 

Nº Rato Glicemia Inicial Peso Inicial Glicemia Final Peso Final 
1 339 326 515 242,84 
2 273 363 464 286,31 
3 316 358 520 254,10 
4 162 309 315 286,00 
5 351 343 576 251,35 

Média 
±DPM 

288,20 
76,57 

339,80 
22,47 

478,00 
99,38 

264,12 
20,54 
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Valores individuais de glicemia (mg/dl) e peso (g) antes das cirurgias (iniciais) e após os 
diferentes períodos pós-cirúrgicos para o grupo DIAB MAOD  
 

DIAB MAOD – 0 dias 
Nº Rato Glicemia Inicial Peso Inicial Glicemia Final Peso Final 

29 303 289 460 276,90 
32 315 230 532 230,49 
51 246 283 529 277,79 
52 289 220 315 159,21 
- 380 260 400 248,50 

Média 
±DPM 

306,60 
48,61 

256,40 
30,84 

447,20 
91,86 

238,58 
48,66 

 
DIAB MAOD – 7 dias 

Nº Rato Glicemia Inicial Peso Inicial Glicemia Final Peso Final 
44 225 320 394 262,16 
46 338 297 402 260,51 
47 347 281 386 195,16 
48 357 291 321 199,27 
- 353 250 367 209,96 

Média 
±DPM 

324,00 
55,80 

287,80 
25,53 

374,00 
32,35 

225,41 
33,24 

 
DIAB MAOD – 14 dias 

Nº Rato Glicemia Inicial Peso Inicial Glicemia Final Peso Final 
39 231 361 355 297,06 
40 307 302 593 199,03 
41 332 314 405 223,66 
43 327 293 564 238,36 
49 199 308 591 236,37 

Média 
±DPM 

279,20 
60,42 

315,60 
26,54 

501,60 
112,99 

238,90 
36,09 

 
DIAB MAOD – 21 dias 

Nº Rato Glicemia Inicial Peso Inicial Glicemia Final Peso Final 
34 329 293 471 264,18 
35 302 325 486 273,37 
36 433 294 528 241,29 
37 358 316 600 230,47 
38 464 332 485 226,49 

Média 
±DPM 

377,20 
68,91 

312,00 
17,82 

514,00 
52,60 

247,16 
20,72 

 
DIAB MAOD – 42 dias 

Nº Rato Glicemia Inicial Peso Inicial Glicemia Final Peso Final 
26 389 236 584 203,30 
27 362 222 503 171,74 
30 236 332 576 301,73 
31 503 283 371 247,71 
33 318 303 507 283,15 

Média 
±DPM 

361,60 
98,01 

275,20 
45,90 

508,20 
85,43 

241,53 
54,14 
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ANEXOS 

 

ANEXO A -  Ofício de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B -  Ofício de Aprovação de Alteração do Título do Projeto de Pesquisa 
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