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RESUMO

Peixoto GA. Avaliação in vivo do efeito do gel de sinvastatina associado ou não a
hidroxiapatitacarbonatada no reparo alveolar. [Tese]. Niterói: Universidade Federal
Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2021.

Diversos biomateriais foram propostos para preenchimento alveolar visando diminuir
as alterações dimensionais nos rebordos após extrações dentárias, dentre eles as
hidroxiapatitas por serem biocompatíveis e osteocondutores. Recentemente, estudos
têm identificado o efeito anabólico das estatinas sobre os osteoblastos na formação
óssea. O objetivo do presente estudo foi avaliar o reparo alveolar após implantação
de gel de sinvastatina associado ou não a microesferas de hidroxiapatita carbonatada
nanoestruturada em alvéolos de ratos. Quarenta ratos Wistar foram divididos
aleatoriamente em 4 grupos experimentais: (1) alvéolos preenchidos com coágulo
sanguíneo; (2) alvéolos preenchidos com gel de sinvastatina (SVT); (3) alvéolos
preenchidos com gel de sinvastatina (SVT) associado às microesferas de (HAC)
nanoestruturada e (4) alvéolos preenchidos com microesferas de hidroxiapatita
carbonatada nanoestruturada (HAC). Após os períodos experimentais de 7 e 42 dias,
as amostras foram processadas histologicamente para análise descritiva e
histomorfométrica. Os resultados mostraram que não houve diferença significativa
(p>0,05) entre os grupos avaliados. Em todos os grupos houve um aumento da
neoformação óssea, sugerindo um resultado tempo dependente. Esse estudo concluiu
que a associação do gel de sinvastatina à hidroxiapatita carbonatada não favoreceu a
neoformação óssea nos períodos experimentais, porém essa associação não
comprometeu ao reparo ósseo.

Palavras-chave: sinvastatina, preservação alveolar, in vivo, fosfato de cálcio,
hidroxiapatita.
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ABSTRACT

Peixoto GA. Effect of simvastatin gel associated carbonated hydroxyapatite in bone
repair of alveolar sockets [Thesis]. Niterói: Fluminense Federal University, School of
Dentistry; 2021.

Several biomaterials have been proposed to fill alveolar sockets to decrease
dimensional crest after dental extraction, mainly hydroxyapatite which is biocompatible
and osteoconductive. Recently, studies have identified the anabolic effect of statins on
osteoblasts in bone formation. The aim of this study was to evaluate bone repair after
implantation of simvastatin gel associated or not with nanostructured carbonated
hydroxyapatite microspheres in rat alveolar sockets. Forty Wistar rats were randomly
divided into 4 experimental groups: (1) alveolar sockets filled with blood clot; (2)
alveolar sockets filled with simvastatin gel (SVT); (3) alveolar sockets filled with
simvastatin (SVT) gel associated with nanostructured CHA and (4) alveolar sockets
filled with nanostructured carbonated hydroxyapatite (CHA) microspheres. After the
experimental periods of 7 and 42 days, all samples were processed histologically for
descriptive and histomorphometric analysis. The results showed no significant
difference (p> 0.05) among the groups. In all groups there was an increase in bone
neoformation, suggesting a time-dependent result. This study concluded that the
association of simvastatin gel with carbonated hydroxyapatite did not favor bone
neoformation in the experimental periods. This association did not compromise in bone
repair.

Keywords: simvastatin, alveolar preservation,
hydroxyapatite.

in

vivo, calcium phosphate,

9

SUMÁRIO

Pág.
1- INTRODUÇÃO

10

2- OBJETIVOS

12

3- MATERIAL E MÉTODOS

13

4- RESULTADOS

22

5- DISCUSSÃO

30

6- CONCLUSÕES

33

7- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

34

APÊNDICES

39

ANEXOS

40

10

1. INTRODUÇÃO

A preservação alveolar pode ser definida como um procedimento realizado no
momento da extração com o objetivo de minimizar a reabsorção e maximizar a
formação de tecido ósseo no interior do alvéolo. A manutenção do volume do rebordo
após extração dentária é fundamental para obter sucesso e previsibilidade no
tratamento com implantes dentários. A perda de tecidos após as extrações é
fisiológica e progressiva, sendo mais pronunciada nos primeiros 3 a 6 meses, seguida
por reabsorção menos intensa durante toda a vida (1). Visando diminuir as alterações
dimensionais em rebordos após extrações, inúmeras técnicas e materiais de enxerto,
associados ou não às barreiras biológicas, foram propostas (2). Embora muitas
dessas técnicas e materiais possam limitar ou diminuir a reabsorção, a qualidade do
novo tecido formado no interior do alvéolo pode variar amplamente (3). A
hidroxiapatita (HA), Ca10(PO4)6(OH)2, é o principal componente mineral dos ossos e
dentes, e tem sido amplamente utilizada como biomaterial devido sua bioatividade e
osseocondução bem conhecida (4). Mudanças na composição química da HA por
meio de substituição do grupo fosfato (PO4) pelo grupo carbonato (CO3) levam à
formação de uma hidroxiapatitacarbonatada (HAC) do tipo B. A HAC tem sido
proposta como um material alternativo para regeneração não só devido à sua
semelhança com a fase mineral do tecido mineralizado, mas principalmente porque
este

material

pode

superar as limitações relacionadas às hidroxiapatitas

convencionais quanto à cristalinidade e baixa solubilidade, e, portanto, estender a
capacidade terapêutica da HA (5).
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As estatinas (sinvastatina, lovastatina e cerivastatina) têm sido amplamente
usadas para o tratamento da hipercolesterolêmica (6), pois são capazes de inibir a
síntese de colesterol em animais e humanos (7,8). Estudos pioneiros em animais
demonstraram que as estatinas também agem como estimuladores da formação
óssea, sugerindo um efeito associado ao aumento expressivo do gene das proteínas
morfogenéticasósseas tipo 2 (rhBMP-2) (9). A sinvastatina intensifica a atividade da
fosfatase alcalina e da mineralização óssea, além de demonstrar efeitos
antiinflamatórios através da redução da produção de IL-6 e IL-8 (10,11).O sucesso do
uso das estatinas no reparo ósseo depende da concentração local e de um adequado
veículo pois não é bem absorvida por via oral (11). Além disso, a sua aplicação local
previne os efeitos colaterais sistêmicos.

O efeito dose/tempo dependente das estatinas sobre o metabolismo ósseo
ocorre devido às diferenças na sensibilidade dos osteoblastos e osteoclastos por
estas drogas (12). Uma das principais limitações da aplicação clínica das estatinas no
reparo ósseo é o tipo de veículo associado às doses elevadas de sinvastatina podendo
gerar uma reação inflamatória exacerbada, inibindo a formação óssea (13,14).
Estudos anteriores demonstraram os efeitos da aplicação local de sinvastatina no
reparo ósseo utilizando diferentes veículos e modelos animais, esponja de colágeno
contendo 0,5 mg de sinvastatina implantada em defeitos ósseos em parietal de
coelhos, mostraram pequena estimulação do reparo ósseo (15,16). Esse efeito da
aplicação local de sinvastatina em diferentes concentrações (0,1, 0,5, 1,0 e 2,2 mg)
foi observado utilizando gel de metilcelulose em mandíbulas de ratos (17). Neste
estudo, cada dose de sinvastatina, excetuando 0,1 mg, apresentou área óssea
significativamente maior do que o grupo controle, com inflamação significativa do
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tecido mole. O gel de metilcelulose é um carreador que tem sido muito utilizado para
liberação local da sinvastatina (18,21-25).

O processo de cicatrização óssea em alvéolos dentários em ratos foi avaliado
utilizando o gel de carboximetilcelulose associado ou não à sinvastatina. O grupo com
gel de sinvastatina apresentou melhor qualidade óssea. A formação óssea foi maior
no período experimental de 12 semanas (22). A sinvastatina pode acelerar o processo
cicatricial e aumentar a deposição óssea temporária, demonstrando a sua capacidade
de osseoindução. No entanto, para melhor entender o mecanismo de ação da droga,
mais estudos básicos e clínicos têm sido sugeridos. A sinvastatina inibe a reabsorção
óssea e a apoptose dos osteócitos e promove a proliferação e diferenciação de
osteoblastos e, quando aplicada localmente, estimula regeneração óssea (21).
O presente estudo avaliou o efeito do gel de sinvastatina associado ou não à
HAC em alvéolos de ratos pós-extração.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo geral

Avaliar o reparo ósseo em alvéolos pós-extração de ratos implantados com gel
de sinvastatina associado ou não a microesferas de hidroxiapatitacarbonatada
nanoestruturada.
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2.2. Objetivos específicos

Avaliar qualitativamente, através da análise histológica descritiva, o reparo
tecidual;
Avaliar quantitativamente, através da histomorfometria, a presença de tecido
conjuntivo, osso neoformado e biomaterial (HAC).

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Gel de sinvastatina e carboximetilcelulose

O gel de sinvastatina foi manipulado em ambiente farmacêutico controlado,
tendo sua composição 2,2 mg de sinvastatina pura associada ao gel de
carboximetilcelulose (CH2CO2H). A sinvastatina C25H38O5 (Figura 1A) é um fármaco
pertencente ao grupo das estatinas, inibidor da hidroximetilglutaril coenzima A
redutase. A carboximetilcelulose é um polímero aniônico derivado da celulose,
biocompatível, muito solúvel em água e em soluções como géis (Figura 1B).
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Figura 1.A. Estrutura molecular da sinvastatina; B. Estrutura molecular da
carboximetilcelulose.

3.2. Análises orgânicas do gel de sinvastatina

A sinvastatina experimental para confecção do gel foi analisada no Laboratório
de Análise Orgânica do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(INMETRO). A análise demonstrou que 1g de sinvastatina pura em pó apresentou o
valor de 98,5% de pureza conforme figuras 2 e 3. Esta análise foi realizada antes e
depois da implantação nos alvéolos dos animais para definir características
estruturais, superficiais, composição química e de dissolução, com o objetivo de reunir
as informações mais importantes do comportamento desse biomaterial.

Resultado

Resultado medido

Incerteza combinada

(mg/g)

(mg/g)

Sinais entre 6,2 e 5,1 ppm

984,76

0,76

Sinais entre 4,9 e 4,1 ppm

986,8

2,1

Figura 2: Valores obtidos da análise orgânica do gel de sinvastatina.
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Mensurado

Fração Mássica de

Resultado medido

Incerteza expandida

(mg/g)

(mg/g)

985,8

3,0

Sinvastatina na Amostra

Figura 3: Resultado final combinado entre os sinais da amostra de sinvastatina entre
4,9 e 6,2 ppm.

3.3. Síntese e caracterização físico-química da hidroxiapatitacarbonatada
nanoestruturada.

Neste estudo, microesferas de 425 a 600 μm de diâmetro constituído por HAC
nanoestruturada contendo alginato de sódio foram utilizadas. A HAC foi preparada por
um método de precipitação úmida e contendo 6% em peso de CO 3, com
estequiometria entre 1,6 <Ca/P< 2,0, sintetizadas e caracterizadas no Laboratório de
Biomateriais do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (LABIOMAT, CBPF, Rio de
Janeiro, Brasil). A temperatura de síntese da HAC foi de 37 oC, sem a realização do
tratamento térmico (sem sinterização), sendo mantidas as características em
nanoescala.
Os materiais foram caracterizados físico-quimicamente através da Difração de
Raios X (DRX), Espectroscopia Vibracional no Infravermelho com Transformada de
Forier (EVIVTR) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV).

3.4. Princípios éticos

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUAUFF) sob o número de protocolo 933 do ano de 2017 (Anexo 1). Todos os
procedimentos que foram adotados para criação, tratamento, manutenção e/ou
eutanásia dos animais foram realizados de acordo com a Diretriz Brasileira para o
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Cuidado e a Utilização de Animais para Fins Científicos e Didáticos – DBCA (Conselho
Nacional de Controle de Experimentação Animal – CONCEA, 2013).
O presente estudo é relatado de acordo com as diretrizes do ARRIVE (23) e
PREPARE (24) e de acordo com o programa dos 3Rs (Reduction, Replacement and
Refinement) que preconiza a redução do número de animais em experimentação sem
perder a precisão na análise estatística.

3.5. Cálculo do tamanho amostral

Não há estudos pré-clínicos que tenham avaliado o efeito local de biomaterial
associado à sinvastatina no reparo alveolar em ratos. Deste modo, o cálculo amostral
foi baseado em estudo prévio (25) que avaliou o mesmo objetivo primário, a saber,
neoformação óssea em alvéolos de ratos preenchidos com biomaterial. De acordo
com estes autores, após 42 dias da extração do incisivo superior ocorreu uma
neoformação óssea no grupo controle de 16,5% (±2,41%). A partir deste estudo, para
realização do cálculo da amostra, o valor de 16,5% como média para o grupo controle
com desvio padrão de ±2,41% foi considerado. O poder da análise de 90% e nível de
significância de 5% foram determinados. A partir destes valores o tamanho da amostra
sugerido pelo site:https://www.sealedenvelope.com/power/continuous-superiority/ foi
de n=4. Considerando uma taxa de perda de 10%, um total de 5 ratos por grupo foi
determinado para este estudo. Os tempos experimentais de 7 e 42 dias, nos quais 1
ano (365 dias) em seres humanos corresponde aproximadamente a 2 semanas nos
animais, foram utilizados correspondendo 6 meses e 3 anos em humanos (25-27).

3.6. Caracterização e manutenção dos animais

Quarenta rattus norvegicus albinus Wistar machos ou fêmeas, pesando de 300
a 350 gramas foram utilizados. Os animais foram fornecidos pelo Núcleo de Animais
de Laboratório (NAL), mantidos no Laboratório de Experimentação Animal (LEA),
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ambos localizados na Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro. Antes
dos procedimentos cirúrgicos os animais foram mantidos em mini isoladores (n=2) e
foram alimentados com ração peletizada e água à vontade. Cada mini isolador foi
forrado com raspa de madeira seca (maravalha de pinus), material totalmente
inofensivo, atóxico e não comestível que foi substituído diariamente com a finalidade
de proporcionar condições favoráveis à saúde e bem-estar dos animais. Este material
também serviu como isolante térmico e reduziu a condução de calor do corpo dos
animais. Após as cirurgias a alimentação foi realizada à base de dieta padrão,
constituída por ração moída (Nuvilab® Purina do Brasil, Paulínia, SP, Brasil), trocada
diariamente para evitar a formação e proliferação de fungos por exposição prolongada
do alimento. A água foi fornecida ad libitum, através de bebedouros de vidro com bico
de aço inoxidável. A temperatura ambiente foi mantida entre 16 e 20°C, por ser ideal
para o crescimento dos animais. O controle de fotoperíodo de 12 horas claro e 12
horas escuro foi estabelecido para proporcionar o ciclo metabólico correto.

3.7. Procedimentos de anestesia e cirurgia

Todos os procedimentos realizados nos animais e que poderiam resultar em
ansiedade e/ou dor foram conduzidos sob anestesia geral. Os animais foram privados
de ração seis horas antes do ato operatório, mas não foram privados de água. No
momento da cirurgia os animais foram pesados em balança digital de precisão.
Os ratos foram operados sob anestesia geral e receberam como medicação
anestésica 20mg/kg de quetamina intramuscular (Francotar®, Virbac, Jurubatuba,
São Paulo, SP, Brasil) e 1 mg/kg de Xilazina (Sedazine ®, Fort Dodge, Rio de Janeiro,
RJ, Brasil), por via intraperitoneal. Após observar a ausência de reflexos à dor, os
animais foram instalados na mesa operatória para colocação dos campos cirúrgicos
esterilizados, isolando-se as regiões operatórias. A exodontia na região dos incisivos
superiores dos ratos foi executada e a sindesmotomia dos tecidos periodontais foi
realizada utilizando um sindesmótomo (DUFLEX ®, Juiz de Fora, MG, Brasil). Em
seguida o incisivo superior direito foi extraído com um fórceps adaptado para este
dente. O procedimento cirúrgico foi o menos traumático possível, com o intuito de
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preservar as tábuas ósseas alveolares adjacentes e o dente contralateral. Após a
extração, curetagem alveolar delicada foi realizada e os alvéolos foram tratados
segundo cada um dos 4 grupos experimentais (Figura 4 A, B, C e D) de acordo com
a Tabela 1.

Figura 4. Após as exodontias os alvéolos foram preenchidos de acordo com os grupos
experimentais:A. Grupo I (Coágulo); B. Grupo II (Gel de SVT); C. Grupo III (Gel de
SVT + HAC); D. Grupo IV (HAC).

Tabela 1. Características dos grupos experimentais.
Período

GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III

Grupo IV

Experimental

Coágulo

SVT

SVT+HAC

HAC

7 dias

5

5

5

5

42 dias

5

5

5

5

Total

10

10

10

10
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Após o término dos procedimentos cirúrgicos, a mucosa gengival foi suturada com fio
de nylon 5.0 (Ethicon®, Johnson & Johnson, São Paulo, SP, Brasil) (Figura 2C). Todos
os animais foram observados diariamente para que qualquer complicação póscirúrgica fosse avaliada e registrada. Todos os animais receberam anti inflamatório
por meio de injeção intramuscular de Maxicam® (Ourofino pet, São Paulo, SP, Brasil)
1 ml/kg e mais 2 doses nos dias subsequentes. Para a recuperação anestésica, os
animais foram devolvidos aos mini isoladores com ração e água à vontade.

3.8. Processamento histológico

Após os períodos experimentais de 7 e 42 dias, todos os animais foram
eutanasiados com dose letal de anestésico, utilizando 200 mg/kg de ketamina
(Francotar®, Virbac, Jurubatuba, São Paulo, SP, Brasil) e 20 mg/kg de xilazina
(Sedazine®, Fort Dodge, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) em uma mesma seringa via
intramuscular. A obtenção das amostras foi iniciada somente após a ausência dos
sinais vitais dos animais. As amostras foram dissecadas para remoção do tecido mole,
preservando a região de pré-maxila onde os alvéolos dentários foram preenchidos.
Os blocos ósseos foram fixados durante 48 horas em formol tamponado 3,7% (tampão
fosfato, pH 7,4) e submetidos ao procedimento histológico de acordo com o protocolo
estabelecido no Laboratório de Biotecnologia Aplicada (LABA-UFF). As amostras
foram desmineralizadas em ácido (cloreto de hidrogênio sol. 4,5%) (Allkimia,
Campinas, SP, Brasil) durante 7 dias. Após completa desmineralização, as
amostras foram lavadas em água corrente por 30 minutos para remoção do ácido. Em
seguida, as amostras foram desidratadas em concentrações crescentes de etanol (70,
80, 90 e 100%) por 1 hora em cada concentração e diafanizadas em dois banhos de
xilol, sendo 1 hora cada. O processo de inclusão das amostras foi finalizado com
banhos de parafina I e II (SIGMA –58ºC - 60ºC), de 1 hora cada, utilizando moldes
metálicos, previamente aquecidos. Cortes longitudinais das amostras, com 5 µm de
espessura, foram obtidos com auxílio de um micrótomo e montados em lâminas de
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vidro para microscópio utilizando os métodos de coloração da Hematoxilina e Eosina
(HE) e Tricrômico de Masson (TM).
3.9. Análises microscópicas descritiva

Os cortes histológicos corados foram examinados em um microscópio de luz
de campo claro binocular (Olympus BX43, Olympus Corporation, Tokyo, Japan),
utilizando um filtro 80A (para correção da temperatura de cor), equipado com objetivas
planas acromáticas (4x,10x,20x e 40x, N.A. 0,65). As imagens selecionadas foram
capturadas por uma câmera digital através do software CELLSENS (Olympus
Corporation, Tokyo, Japan).As descrições e as análises histológicas foram realizadas
nas regiões de terço médio dos alvéolos em uma lâmina de cada amostra para a
observação das células presentes na interface osso/biomaterial, presença de tecido
ósseo neoformado, células do tecido ósseo, tecido conjuntivo frouxo ou de
granulação, infiltrado inflamatório, células gigantes de corpo estranho, áreas de
necrose ou partículas residuais dos biomateriais. As análises histológicas foram feitas
no terço médio dos alvéolos dentários, que demonstraram melhor fidelidade quanto
aos materiais testados, pois nos terços cervical e apical foram observados maiores
quantidades de tecido conjuntivo e tecido ósseo imaturo.

3.10. Histomorfometria

A análise histomorfométrica foi realizada através do programa ImagePro-Plus®,
por único operador que foi treinado e balizado previamente no Laboratório de
Biotecnologia Aplicada (LABA-UFF), que quantificou manualmente a área de tecido
ósseo neoformado, o tecido conjuntivo, e partículas dos biomateriais residuais. A
contagem manual foi realizada através de máscara graduada de forma ortogonal 16
cruzes horizontais e 11 cruzes verticais totalizando 176 interseções para cada imagem
capturada das lâminas histológicas (Figura 5). Para cada lâmina correspondente ao
alvéolo do dente extraído, 6 campos não sobrepostos e contíguos foram capturados.
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A área do campo avaliada foi expressa em porcentagem por unidade de área após a
somatória dos pontos (interseções) das 6 imagens para cada animal do
experimento. Uma grade de 176 pontos (cruzes) foi sobreposta a cada imagem para
identificação das estruturas, que foram contabilizadas através de cruzes e círculos em
cores diferentes para o tipo de biomaterial ou estrutura tecidual encontrada no ponto
X de cada cruz.

Figura 5. Análise histomorfométrica realizada com o software ImagePro-Plus® através
da contagem de pontos para determinação da quantidade de osso neoformado, tecido
conjuntivo, gel de sinvastatina e HAC.

4. RESULTADOS

Dos 40 animais operados, apenas 1 animal da amostra do grupo III do período
experimental de 7 dias apresentou sinais de infecção local, observado na análise
histológica da lâmina correspondente ao animal, sendo substituído por outro animal.

4.1. Avaliação histológica
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A avaliação histológica no período experimental de 7 dias está representada
nas imagens das fotomicrografias da Figura 6. A área do alvéolo dentário encontra-se
delimitada por uma linha pontilhada. No grupo I, o alvéolo encontrava-se preenchido
por exsudato hemorrágico permeando o tecido conjuntivo com escassas células
inflamatórias,

além

de

trabéculas

neoformadas

com

intensa

atividade

osteoblástica(Figuras 6 A, e B). No grupo II,tecido conjuntivo permeando “lagos” de
material amorfo (gel de sinvastatina) e trabéculas de osso neoformado foram
observados (Figuras 6 C e D). No grupo III (Figura 6 E e F) e no grupo IV(Figura 6 G
e H) tecido conjuntivo permeando biomaterial (HAC) de tamanhos variados e
trabéculas de osso neoformado foram observadas.
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Figura 6. Fotomicrografias representativas dos alvéolos dentários após 7 dias nos
diferentes grupos. A e B (Grupo I). ON (osso neoformado); TC (tecido conjuntivo); H
(hemácias do exsudato hemorrágico); OP (osso pré-existente); Setas amarelas
(pavimentação osteoblástica).

C e D (Grupo II). ON (osso neoformado); SVT

(sinvastatina); TC (tecido conjuntivo); OP (osso pré-existente). E eF (Grupo III). OP
(osso pré-existente); BM (biomaterial – HAC); TC (tecido conjuntivo); ON (osso
neoformado); Setas amarelas (pavimentação osteoblástica). G e H (Grupo IV) OP
(osso pré-existente; TC (tecido conjuntivo; ON (osso neoformado); BM (biomaterial HAC). Ao tracejados limitam as áreas dos alvéolos nos diferentes grupos nas figuras
A, C, E e G. Objetivas: A, C, E e G 10X e B, D, F e H 40X. Coloração: Hematoxilina e
Eosina.

A avaliação histológica no período experimental de 42 dias está representada
nas imagens das fotomicrografias da Figura 7. No grupo I,o alvéolo foi preenchido
grande parte por trabéculas de osso neoformado e tecido conjuntivo. Osso préexistente é notado na periferia da corte histológico (Figuras 7 A e B). No grupo II,
tecido conjuntivo, osso neoformado e “lagos” de sinvastatina margeados por osso préexistente foram encontrados (Figuras 7 C e D). No grupo III, trabéculas de osso
neoformado, pavimentação osteoblástica e tecido conjuntivo foram visualizados.
Nesse período experimental, resíduos de hidroxiapatitacarbonatada e sinvastatina
não foram observadas (Figura 7 E e F). No grupo IV, “ilhas” de partículas do
biomaterial (HAC) entremeadas por feixes de tecido conjuntivo foram observados
(Figura 7 G e H).
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Figura 7. Fotomicrografias representativas dos alvéolos dentários após 42 dias nos
diferentes grupos. A e B (Grupo I). OP (osso pré-existente); ON (osso neoformado);
TC (tecido conjuntivo). C e D (Grupo II). ON (osso neoformado); TC (tecido conjuntivo);
SVT (sinvastatina); OP (osso preexistente). E e F (Grupo III). TC (tecido conjuntivo);
ON (osso noformado); Seta amarela (pavimentação osteoblástica). G e H (Grupo IV).
OP (osso pré-existente); TC (tecido conjuntivo); BM (biomaterial– HAC); ON (osso
neoformado) Ao tracejados limitam as áreas dos alvéolos nos diferentes grupos nas
figuras A, C, E e G. Objetivas: A, C, E e G 10X e B, D, F e H 40X. Coloração:
Hematoxilina e Eosina.

4.2. Avaliação histomorfométrica

Após mensuração dos campos avaliados, os resultados foram expressos em
porcentagem por unidade de área, correspondendo a somatória dos pontos (cruzes)
das 6 imagens de cada lâmina obtida.
Os dados comparativos percentuais de formação de osso neoformado,
biomateriais residuais e tecido conjuntivo estão representados na Tabela 2, que
expressa os valores de média e desvio padrão das variáveis estudadas de todos os
grupos e períodos experimentais. Os percentuais de osso neoformado foram
observados em maior percentual no grupo I, seguidos pelo grupos II, IV e III, de forma
decrescente no período experimental de 7 dias. No período de 42 dias, o grupo I
continuou com maior percentual de osso neoformado, porém os percentuais dos
grupos II e III foram bem semelhantes. O grupo IV apresentou menor percentual de
osso neoformado nesse período experimental. Os índices residuais de HAC no grupo
IV foram semelhantes nos 2 períodos experimentais. No entanto, no grupo III,
partículas de HAC somente foram observadas no período experimental de 7 dias. Gel
de sinvastatina residual, no período de 7 dias, foi observado em maiores percentuais
do que no período de 42 dias. Os percentuais de tecido conjuntivo foram semelhantes
em todos os grupos, nos respectivos períodos experimentais.
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Tabela 2. Média (M) e desvio padrão (DP) em percentual de osso neoformado,
biomaterial (HAC) e tecido conjuntivo dos grupos experimentais.
Osso
Neoformado
M

DP

HAC
M

Tecido
Conjuntivo

Sinvastatina

DP

M

DP

M

DP

Grupo I
7 dias

33,6

± 11,5

-

-

-

-

66,4

± 11,5

42 dias

70

± 2,7

-

-

-

-

30

± 2,7

7 dias

22,3

± 12,9

-

-

5,6

± 6,1

72

± 13,3

42 dias

55,6

± 8,7

-

-

1,5

±2,1

43

± 8,5

7 dias

13,9

±9,6

4,6

±4.5

7.2

14.3

74.11

±14.79

42 dias

64,60

±7,5

0.0

±.0.0

0.1

0.2

35,2

±7.3

7 dias

16,2

±3,3

26,6

±10,9

-

-

57,2

± 10,5

42 dias

40,2

±12,3

22,5

± 5,5

-

-

37,3

±7,6

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Os resultados ilustrados nas figuras 8, 9, 10 e 11 são apresentados como
média ± desvio padrão (n=5). Após a aplicação do teste de normalidade Shapiro-Wilk,
os valores foram transformados em LOG (Y) e submetidos ao teste estatístico Twoway ANOVA e pós teste de Tukey para comparação entre os diferentes grupos nos
mesmos períodos experimentais. O teste T de Student foi utilizado para avaliar
diferenças entre os mesmos grupos experimentais em diferentes períodos. A (•)
representa diferença estatística significativa entre os mesmos grupos nos diferentes
períodos experimentais (p<0,05). A barra horizontal representa diferença estatística
entre os diferentes grupos, no mesmo período.
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Osso neoformado

Os resultados histomorfométricos de osso neoformado dos diferentes grupos
experimentais estudados após 7 e 42 dias de implantação são apresentados na figura
8. Aos 7 dias, o grupo coágulo apresentou maior neoformação óssea (33,6 ± 11,5) em
relação ao grupo SVT+HAC (13,9± 9,6) (p=0,0002). Não houve diferença entre os
outros grupos nesse período. Após 42 dias de implantação, uma relação tempodependente de aumento da neoformação óssea em todos os períodos experimentais
(p<0,05) foi observada.

Figura 8. Porcentagem de Osso neoformado dos grupos Coágulo, SVT, SVT+HAC e
HAC após 7 e 42 dias de implantação.
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Biomaterial

O grupo HAC apresentou maior volume de material remanescente em relação
ao grupo SVT+HAC após 7 (HAC, 26,6± 10,9; SVT+HAC 4,6± 4.5) e 42 dias (HAC,
22,5±5,5; SVT+HAC 0.0±0,0). Não houve redução de volume de biomaterial de 7 a 42
dias em ambos os grupos experimentais (p>0,05) (Tabela 2), porém houve uma
diferença estatisticamente significativa entre os grupos após 7 dias (p=0,02) e 42 dias
(p<0,0001) (Figura 9).

Figura 9. Porcentagem de Biomaterial remanescente dos grupos SVT+HAC e HAC
após 7 e 42 dias de implantação.
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Sinvastatina

A figura 10 demonstra que não foram observadas diferenças estatisticamente
significativas entre o volume de gel de SVT entre os grupos e períodos experimentais
avaliados (p>0,05). Os valores de média e desvio padrão são apresentados na tabela
2.

Figura 10. Porcentagem de Biomaterial remanescente dos grupos SVT+HAC e HAC
após 7 e 42 dias de implantação.

Tecido conjuntivo

Após 42 dias de implantação, uma diminuição no volume de tecido conjuntivo
em todos os grupos avaliados foi observada (p<0,05). Além disso, após 42 dias o
grupo SVT (43±8,5) apresentou maior volume de tecido conjuntivo quando comparado
ao grupo coágulo (30± 2,7) (p=0,04) (Figura 11). Diferenças entre os outros grupos
após 7 e 42 dias não foram observadas.
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Figura 11. Porcentagem de tecido conjuntivo dos grupos Coágulo, SVT, SVT+HAC e
HAC após 7 e 42 dias de implantação.

5- DISCUSSÃO

Esse estudo pré-clínico avaliou o reparo ósseo em alvéolos pós-extração de
ratos implantados com gel de sinvastatina associado ou não à microesferas de
hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada. Os resultados mostraram que não houve
diferença significativa entre os grupos avaliados. O gel de metilcelulose foi definido
como material não tóxico, não alergênico e não irritante (28). O presente estudo
corroborou essas características do gel de metilcelulose.
A sinvastatina é dose/carreador dependente e parece existir uma concentração
adequada para estimular a osteogênese (29). No atual estudo a concentração de 2,2
mg de sinvastatina foi utilizada nos diferentes grupos testados, como demonstrado em
diversos estudos (9,10,13). A sinvastatina utilizada na concentração adequada
favoreceu o aumento da angiogênese e osteogênese com recrutamento de células
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progenitoras endoteliais (29). A neovascularização promovida pela sinvastatina
também foi observada através de análises histológicas (30). No presente estudo,
cordões de osteoblastos foram encontrados nos cortes histológicos onde o gel de
sinvastatina foi testado, demonstrando neoformação óssea. O preenchimento de
alvéolos dentários com gel de sinvastatina tem sido documentado através de estudos
clínicos randomizados duplo cego, demonstrando maior neoformação de osso
comparado aos grupos preenchidos somente com coágulo (31). No entanto, no
presente estudo a maior neoformação óssea foi encontrada nos grupos preenchidos
com coágulo nos períodos experimentais de 7 (33,6%) e 42 (70%) dias.
O efeito anabólico ósseo do gel de sinvastatina tem sido relatado em estudos
pré-clínicos promovendo a diminuição de osteoclastos, quando comparado aos
grupos controle tratados somente com coágulo (10,19,40,47,48). Esse efeito
anabólico não foi observado no presente estudo.
A proposta da aplicação tópica da sinvastatina associada aos carreadores
como alfa-TCP, beta-TCP, hidroxiapatita e osso bovino inorgânico apresenta
vantagens. Tais carreadores são osteocondutores e, sendo associados ao gel de
sinvastatina, demonstraram contribuir de forma substancial para a neoformação óssea
(32-34). O presente estudo encontrou maior percentual de neoformação óssea no
grupo da associação do gel de sinvastatina com a hidroxiapatita carbonatada
(64,60%), no tempo experimental de 42 dias, quando comparado com o grupo onde
os alvéolos foram preenchidos somente com gel de sinvastatina (55,60%) e somente
com hidroxiapatitacarbonatada (40,2%), porém sem significância estatística. A
associação de 4mg/ml de gel de sinvastatina com HA e β-TCP não foi observada de
forma satisfatória no reparo ósseo (35). Porém, em demais estudos, o gel de
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sinvastatina com concentrações de 1mg a 2,5mg/mL mostrou resultados favoráveis à
neoformação óssea quando associada à HA e β-TCP (29,33-35). Diferentemente do
presente estudo, alguns estudos demonstraram aumento significativo dos valores de
neoformação óssea ao final de 8 semanas, quando o gel de sinvastatina foi
comparado com o coágulo (22,39,40).
Estudos onde os alvéolos dentários foram cicatrizados de forma espontânea,
com apenas coágulo sanguíneo, obtiveram maiores formações de osso, quando
comparado com aos alvéolos preenchidos com diversos biomateriais (41-47). O
presente trabalho também demonstrou que nos grupos preenchidos com coágulo,
houve maior percentual de osso neoformado. Biomateriais têm sido utilizados como
mantenedores de espaço no reparo ósseo, porém, em defeitos ósseos favoráveis de
4 paredes, como os do presente estudo, a utilização desses substitutos ósseos
favorece na preservação da arquitetura alveolar (1,2,5). No entanto, o presente
estudo, que utilizou gel de sinvastatina associada ou não a HAC, demonstrou
biocompatibilidade e ausência de aspectos inflamatórios desses biomateriais. Estudos
pré-clínicos com a associação de outros biomateriais com diferentes concentrações
da sinvastatina utilizadas no presente estudos são necessários.
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6- CONCLUSÕES

O gel de sinvastatina na concentração utilizada demonstrou ser um biomaterial
biocompatível e não apresentou efeitos inflamatórios. A associação do gel de
sinvastatina à hidroxiapatita carbonatada não favoreceu o reparo ósseo alveolar.
Estudos futuros com a associação de outros biomateriais com diferentes
concentrações da sinvastatina utilizadas no presente estudos são necessários.
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ABREVIATURAS

BBA- osso bovino inorgânico
BM- Biomaterial
BMP-2 - Proteínas morfogenéticas tipo 2
β-TCP- Beta Fosfato Tricálcico
CEUA/UFF - Comissāo de Ética de Uso Animal da Universidade Federal Fluminense
CONCEA - Conselho Nacional de Controle de Experimentaçāo Animal
DBB -Osso bovino desmineralizado
DBCA - Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilizaçāo de Animais para fins
Científicos e Didáticos
g- grama
h- hora
HA – Hidroxiapatita
HAC – Hidroxiapatita Carbonatada
HE - Hematoxilina e Eosina
Kg – Quilograma
µm - Micrómetro
Mg- Miligrama
mL – Mililitro
n- Número
PPM- Partes por milhão
PLGA - Poli Ácido lático glicólico
SVT – Sinvastatina
TC- Tecido Conjuntivo
TM- Tricrômico de Masson
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