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O tratamento de perdas ósseas amplas representa um desafio em cirurgias de reconstrução, demandando
investigações continuadas do desenvolvimento do reparo ósseo. Este trabalho objetivou avaliar a atividade

osteoindutora da matriz dentinária e o padrão da formação óssea no processo de reparo. Defeitos ósseos
confeccionados no osso rádio de doze cães adultos foram implantados com fatias de matriz dentinária
desmineralizada autógena. Após períodos de 30, 60, 90 e 120 dias, os animais foram sacrificados. A análise
microscópica revelou que o reparo ósseo nos defeitos confeccionados no rádio apresenta mecanismos distintos
de formação óssea. A matriz dentinária desmineralizada em forma de fatias induziu a neoformação óssea direta
e estimulou a atividade morfogenética integral, sendo completamente incorporada no tecido ósseo neoformado.

UNITERMOS: Osteoindução; Reparo ósseo; Dentina; Implantes dentários.

INTRODUÇÃO

O tratamento de perdas ósseas devido a traumas,
infecções, neoplasias e anomalias de desenvolvimento,
permanece um dos problemas mais significantes em
cirurgias de reconstrução óssea. Os resultados dos
tratamentos utilizados são muitas vezes imprevisíveis,
demandando investigações continuadas na natureza da
osteogênese e em métodos de controlá-la e estimulá-la.

Diversas pesquisas, desenvolvendo estudos na
elaboração de métodos para induzir o reparo ósseo,
sugerem que as matrizes óssea e dentinária
desmineralizada possam iniciar ou acelerar o processo
de reparo ósseo. Implantes in situ de dentina
desmineralizada em músculo, tecido conjuntivo
subcutâneo, alvéolo dentário e ossos maxilares, e in vitro
foram relatados em diversos trabalhos2-4, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20-

22, 27-29.

Lesões ósseas, fraturas, defeitos, bem como a
inserção de implantes, ativam o reparo ósseo local
pela liberação de fatores de crescimento e de
indutores, como as proteínas morfogenéticas
(BMPs)10. Vários destes fatores detectados no
tecido ósseo, como o fator de crescimento similar à
insulina (IGF), o fator de crescimento derivado das
plaquetas (PDGF), o fator de crescimento
transformador beta (TGFb) e BMPs, também foram
isolados da dentina1,3, 4, 15, 19, 24, 27 e podem atuar como
determinantes da formação óssea local e do reparo8,

9, 13, 20-23,  28, 30.
O mecanismo e o curso da formação óssea em

resposta ao implante de materiais permanecem
questões de importância fundamental na instituição
de terapias de reconstrução óssea. Com o objetivo
de estudar o desenvolvimento do processo de reparo
ósseo em defeitos cirúrgicos, bem como avaliar a
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capacidade osteoindutora da matriz dentinária,
analisou-se a resposta tecidual do osso rádio de cães
ao implante de fatias de matriz dentinária autógena
desmineralizada.

MATERIAL E MÉTODOS

Para o presente trabalho foram empregados 12
cães adultos, sem raça definida, com peso médio de
14 Kg, fornecidos pelo Biotério da Universidade
Estadual de Maringá. Para a obtenção do material
de implante, a matriz dentinária, de cada animal
foram removidos dois incisivos inferiores, preparados
segundo técnica de Catanzaro Guimarães, et al8.
Após a remoção da polpa por via retrógada e do
ligamento periodontal por raspagem da raiz, os dentes
foram imersos em uma solução 0,6N de ácido
clorídrico a 20 C, por 4 dias, até a completa
desmineralização.

Para a remoção do ácido residual, os dentes foram
lavados em água destilada, sob constante agitação
e, com o auxílio de um micrótomo de congelação,
foram cortados longitudinalmente para a obtenção
de fatias de oito micrometros de espessura. O
material processado foi acondicionado em recipientes
esterilizados, contendo álcool etílico 700/gentamicina
(5ml/0,2 sol), e armazenados a frio até a sua utilização
como material de implante.

Para a confecção dos defeitos, em seguida à
administração intramuscular do medicamento pré-
anestésico, realizou-se a tricotomia das regiões a
serem incisadas, a anti-sepsia, e a anestesia geral
com o Tiopental sódico. Após o deslocamento dos
retalhos, com uma broca tipo Trefina acionada por
um micromotor cirúrgico, sob constante irrigação com
soro fisiológico, confeccionaram-se as lojas
cirúrgicas na diáfise do rádio esquerdo e direito,
atingindo a cavidade medular, com o tamanho
padronizado de 16 x 8mm. No rádio direito,
determinado como defeito experimental,
implantaram-se fatias de dentina desmineralizada.
No defeito do rádio esquerdo, determinado como
defeito controle, preencheu-se a cavidade apenas
com coágulo sangüíneo. Doses intramusculares de
analgésico foram aplicadas de acordo com a
recuperação do animal, bem como doses de
estreptomicina/penicilina, sendo os animais mantidos
sob os cuidados da médica veterinária.

Decorridos os períodos de 30, 60, 90 e 120 dias,
os animais foram sacrificados em grupos de três a
cada período, pela administração excessiva de
Tiopental sódico. As peças contendo os defeitos

foram removidas em bloco, com serra cirúrgica sob
constante irrigação, e fixadas em formol a 10%. Os
espécimes foram desmineralizados em solução de
citrato de sódio e ácido fórmico, segundo técnica de
Morse modificada8, por períodos de 60 a 80 dias, e
lavados em água corrente por 24 horas. Após os
procedimentos histotécnicos de rotina, os cortes dos
blocos em parafina, obtidos no sentido transversal,
apresentaram cerca de oito micrometros de
espessura. As técnicas de coloração utilizadas foram
hematoxilina-eosina e o tricrômico de Mallory.

RESULTADOS

Os achados morfológicos mais freqüentemente
observados nos espécimes foram analisados em
conjunto, dentro de cada período considerado no
experimento, procurando-se ressaltar as diferenças
entre o grupo controle e o experimental, bem como
entre um período e o período anteriormente analisado.

No período de 30 dias, nos defeitos experimentais,
notam-se fatias de matriz dentinária com superfícies
regulares sem sinais de reabsorção, encontrando-
se de permeio, tecido de granulação mesenquimal.
A matriz dentinária encontra-se parcialmente
envolvida por células mesenquimais hipertróficas,
com aspecto osteoblástico, ativas na deposição de
matriz óssea (Figura 1 A). Nota-se ausência de
clastos ou células inflamatórias junto à dentina. O
processo de reparo encontra-se mais desenvolvido
nos defeitos implantados, apresentando áreas mais
extensas de ossificação. Tecido cartilaginoso, com
células hipertrofiadas, bem como tecido ósseo
imaturo também podem ser observados. Nos
defeitos controles, o tecido conjuntivo mesenquimal
fibrocelular preenche uma grande área do defeito,
encontrando-se também tecido de granulação,
proliferação vascular, esparsas áreas de coágulo
sangüíneo, e um discreto infiltrado inflamatório difuso
de células mononucleares. Um colar de tecido
conjuntivo fibrocelular pode ser observado na
superfície óssea externa, próxima ao defeito, dando
início à formação de um calo.

No período de 60 dias, nos defeitos experimentais,
o reparo ósseo encontra-se mais evoluído, revelando
intensa atividade osteogênica junto às fatias de matriz
dentinária, em algumas regiões já incorporadas por
tecido ósseo neoformado (Figura 1 B). Observam-
se também áreas de cartilagem em processo de
reabsorção e substituição, caracterizando o
mecanismo endocondral de ossificação (Figura 1 C),
além de áreas de ossificação intramembranosa. Nos
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defeitos controle, notam-se trabéculas ósseas
irregulares, bem celularizadas, e, em menor
proporção comparando-se com os defeitos
experimentais, eventuais trabéculas regulares com
poucos osteócitos e organização uniforme,
pavimentadas por osteoblastos. Extensas áreas com
tecido cartilaginoso são encontradas na superfície
externa do defeito, formando um calo condrogênico.

No período de 90 dias, nos defeitos experimentais,
as fatias de matriz dentinária encontram-se
completamente incorporadas pelo tecido ósseo
neoformado, tornando-se difíceis de serem
visualizadas (Figura 1D). A neoformação óssea
preencheu completamente o defeito. Osso maduro
de aparência lamelar organizada está presente e
experimenta, neste período, um início de processo
de remodelação. Células sangüíneas
hematopoiéticas, células adiposas e fibras constituem
o espaço medular. Nos defeitos controles, observam-
se trabéculas ósseas imaturas e o reparo encontra-
se incompleto.

No período de 120 dias, nos defeitos
experimentais, os cortes microscópicos revelam
tecido ósseo com aspecto de normalidade, com
remodelação óssea mais ativa comparada ao defeito
controle. Nota-se a formação de ósteons
secundários. A cortical óssea mostra-se intacta, com
presença de lamelas circunferenciais e intersticiais.
As fatias de dentina desmineralizada foram
totalmente incorporadas pelo tecido ósseo
neoformado, tornando-se indistinguíveis do tecido
ósseo neoformado (Figura 1 E). Nos defeitos
controle, o processo de reparo do tecido ósseo
encontra-se menos evoluído. Encontram-se
eventuais áreas de ossificação endocondral,
remanescentes do calo condrogênico e tecido ósseo
não lamelar em processo de substituição por tecido
lamelar.

DISCUSSÃO

A atividade dos implantes osteoindutores está
relacionada com a competência osteogênica do
animal receptor4, 11, 18. Embora cada modelo animal
tenha suas próprias singularidades e diferenças
quando comparados ao processo de reparo ósseo
em humanos, espécies filogenéticas inferiores, como
roedores, oferecem um alto potencial para
osteogênese, tornando os resultados obtidos não tão
adequados e passíveis de serem transferidos para
humanos24. Cães são mais evoluídos na escala
filogenética e apresentam a anatomia vascular dos

ossos longos similar à humana, sendo considerados
um modelo experimental mais relevante26. O arranjo
vascular e o suprimento sangüíneo, deve-se ressaltar,
têm importância primordial na evolução do processo
de reparo ósseo, possibilitando a chegada de células
de linhagem clastogênica no sítio de reparo17.

Os defeitos, confeccionados em membros pares
objetivando controlar a variabilidade devida a fatores
biológicos e a amostragem, foram criados buscando-
se as dimensões apropriadas para a análise do
reparo, compatível com a dimensão do osso utilizado.
A criação de defeitos com maiores dimensões,
conforme estudo piloto, poderia tornar-se
anatomicamente inviável, devido ao porte pequeno
dos animais experimentais1.

As análises microscópicas revelaram
morfogênese óssea, ou seja, a formação de osso
com medula desenvolvida do mesênquima 28,
envolvendo uma cascata complexa de determinação
de linhagens celulares23 definindo o mecanismo e o
curso da regeneração óssea. Após a formação de
tecido de granulação mesenquimal, neste estudo, a
formação óssea no reparo desenvolveu-se por
mecanismos distintos: neoformação óssea
intramembranosa nas paredes do defeito
confeccionado, e formação de cartilagem no local
do hematoma nas áreas centrais do defeito,
resultando posteriormente em ossificação
endocondral. A ossificação intra-membranosa no
rádio está relacionada com a estabilidade
biomecânica das margens do defeito, bem como com
a angiogênese e a proximidade da medula óssea. A
irrigação e a oxigenação adequada da região, provida
pela neoformação vascular, associada à liberação
de citocinas pelas células endoteliais, podem afetar
as células osteoprecursoras diretamente12. A
proximidade da medula óssea possibilitando um
suprimento abundante de células fonte-mesenquimais
formadoras de clones celulares osteogênicos5, 7

certamente favorece o desenvolvimento de
ossificação intramembranosa9.

A ossificação endocondral no defeito e a
permanência do calo condrogênico, como observado
em alguns animais sacrificados em períodos
posteriores, estão relacionadas à estabilidade
biomecânica, as dimensões amplas do defeito, à
intensidade da inflamação, ao excesso de colágeno
tipo III e ao mecanismo embriológico de ossificação
do rádio. Defeitos ósseos são passíveis de sofrerem
instabilidade biomecânica, principalmente nas áreas
centrais do defeito, sujeitas à ação dos músculos
adjacentes. A mobilidade acima do nível fisiológico
prejudica a angiogênese e a tensão de oxigênio cai,
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54 criando assim um microambiente condrogênico12.
Com necessidades metabólicas reduzidas em relação
ao tecido ósseo, o tecido cartilaginoso pode

desenvolver-se em áreas sem estabilidade25.
O produto final do implante de fatias de matriz

dentinária autógena desmineralizada, corroborando
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FIGURA 1- Aspecto microscópico dos defeitos ósseos cirúrgicos. (A) Aos 30 dias, notam-se fatias de matriz dentinária

com condensação celular de perfil osteoblástico. (B) Intensa atividade osteogênica evidenciada junto à

dentina no período de 60 dias, formando trabéculas de tecido ósseo imaturo. Observa-se ausência de

reação inflamatória localizada. (C) Células com perfil fenotípico de condroblastos formando tecido

cartilaginoso e fatias de matriz dentinária induzindo a neoformação óssea. (D) Aos 90 dias, a dentina

encontra-se completamente incorporada pelo tecido ósseo neoformado. (E) Aos 120 dias, nota-se a

remodelação óssea ativa. Aumento original: 40x (C e E); 100x (B); 160x (A e D). Coloração Tricrômico de

Mallory.

A B
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os resultados obtidos em outros estudos8, 9, 14, 15, 18, 21,

28, 30 consiste em osso. A heteroindução promovida
pela dentina desmineralizada está associada às
proteínas morfogenéticas (BMPs), contidas na
matriz dentinária, responsáveis por modular a
expressão fenotípica de células osteoprogenitoras
em osteoblastos4, 8, 10, 14. A velocidade do processo
de reparo ósseo desenvolvida nos defeitos
experimentais, maior que nos defeitos controles, pode
ser explicada como conseqüência da estimulação
das células fonte-mesenquimais, provenientes do
assoalho, margens laterais e superiores do defeito,
pela liberação de BMPs e fatores de crescimento
da matriz dentinária, bem como pela presença de
receptores nas células para estes fatores. O
aumento nos eventos da biossíntese óssea, por
células osteogênicas residentes ou pré-osteoblastos,
bem como pela diferenciação de células fonte-
mesenquimais formadoras de clones celulares
osteogênicos, resultam na regeneração óssea.

A facilidade de obtenção e preparo das fatias de
dentina, aliadas a flexibilidade e facilidade de
adaptação nas lojas cirúrgicas são características
favoráveis a serem destacadas na metodologia do
presente estudo. Biocompatível e bem tolerada pelo
organismo, a matriz dentinária demonstra não elicitar
inflamação. A atividade quimiotática da matriz
dentinária sobre as células fonte-mesenquimais,
atraindo tais células para o sítio de implante, pode
ser observada pela condensação celular associada
à dentina. Suas propriedades de osteoindução,
estimulando a neoformação óssea em áreas centrais
do defeito desde os períodos iniciais, e de
osteocondução, direcionando a formação de
trabéculas ósseas, mostra-se bem evidenciada desde
os períodos de 30 e 60 dias, quando trabéculas ósseas
envolvendo as fatias seguem o curso das mesmas
(Figuras 1A e 1B). Uma vez aprisionada pelo osso
neoformado, a matriz se decompõe de modo natural,
sem a intervenção de células tipo clastos, e acelera
a neoformação óssea indireta, atuando na
substituição de tecido cartilaginoso em tecido ósseo
(Figuras 1C e 1D). A decomposição das fatias de
matriz dentinária se desenvolve paralelamente ao
processo de remodelação observado no período de
120 dias, acelerando a remodelação de osso não
osteonal para osso osteonal maduro (Figura 1 E).
Com a decomposição da matriz na forma de fatias
desaparece o estímulo para maior crescimento
ósseo. O calo ósseo neoformado se restringe a
dimensão do defeito realizado.

CONCLUSÕES

Os resultados deste estudo claramente indicam
que a matriz dentinária autógena desmineralizada
na forma de fatias apresenta propriedades
osteoindutora e osteocondutora, estimulando a
neoformação óssea direta e a atividade
morfogenética integral, com formação de tecido e
medula óssea, podendo ser uma alternativa para a
osteoindução em cirurgias de reconstrução óssea.
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ABSTRACT

The treatment of large osseous defects presents
a challenge in reconstructive procedures, demanding
continuing investigations on bone regeneration. The
present study was designed to evaluate the
osteoinductive activity of demineralized dentin matrix
and the pattern of bone repair. Bone defects were
created at the radius of twelve adult dogs and
implanted with slices of demineralized autogenous
dentin matrix. At harvesting periods of 30, 60, 90,
and 120 days, the animals were sacrificed.
Histological analysis revealed bone healing at the
radius bone defects exhibited distinct mechanisms
of bone formation. Slices of deminerilized autogenous
dentin matrix induced direct bone formation and
stimulated integral morphogenetic activity, and were
completely incorporated by bone neoformation.

UNITERMS: Bone induction; Bone repair;
Dentin matrix; Dental implants.
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