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RESUMO

Cruz R. Efeito da sinvastatina na regeneração óssea: revisão sistemática e estudo
clínico randomizado [tese]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de
Odontologia; 2021.

O reparo ósseo em algumas condições ainda é um desafio, desta forma alternativas
vem sendo estudadas. Estudos clínicos apontam um efeito positivo da sinvastatina
(SNV) sistêmica no reparo ósseo. A primeira etapa deste estudo visou, através da
revisão sistemática (RS), responder como estatinas carreadas pelo fosfato de cálcio
afetam a formação e regeneração do tecido ósseo em modelo animal quando
comparadas com outros biomateriais ou coágulo; na segunda etapa um estudo clínico
(controlado, randomizado e triplo cego) avaliou as alterações dimensionais, através
de tomografias, e os reparos teciduais em rebordos alveolares pós-extração
preenchidos com gel de SNV a 1,2% em associação ao uso de membrana de
polipropileno (PPP). A RS seguiu as recomendações do Cochrane Handbook for
Systematic Reviews of Interventions, do PRISMA guidelines, e do Preclinical
Systematic Review & Meta-analysis Facility (SyRF). O protocolo da RS foi registrado
no PROSPERO (CRD42018091112) e no CAMARADES. O guia ARRIVE permitiu
avaliar a qualidade e transparência dos estudos in vivo. Uma pesquisa eletrônica foi
realizada no MEDLINE/PubMed, no Scopus, no SciELO, no PROSPERO, assim como
na literatura cinza e referências cruzadas. Os critérios de elegibilidade incluíram
estudos em animais, que avaliaram o reparo ósseo tratado com fosfato de cálcio como
carreador de sinvastatina. Dentre os 657 estudos encontrados no processo de
seleção, 8 atenderam os critérios de elegibilidade e concluíram que a aplicação local
da sinvastatina carreada pelo fosfato de cálcio é biocompatível, melhora o reparo
ósseo e induz uma formação óssea significantemente maior que o coágulo ou o fosfato
de cálcio apenas. O estudo clínico incluiu vinte e seis alvéolos pós-extração em dentes
posteriores, alocados randomicamente em dois grupos: 1) preenchimento do alvéolo
com gel de SNV 1,2% + PPP (n=13) ou 2) gel placebo + PPP (n=13). Imagens de
tomografias computadorizadas previamente (T1) e 90 dias após a extração (T2)
permitiram o cálculo da alteração dimensional do rebordo alveolar, utilizando medidas
verticais e horizontais. A medida da espessura ocorreu em 3 diferentes níveis

localizados 1, 3 e 5 mm (A, B e C) do topo da crista óssea. Sete dias após a extração,
o nível de cicatrização tecidual e percepção de dor do participante de pesquisa
também foram avaliados. O teste t foi utilizado para comparar a média dos valores da
alteração dimensional entre os grupos, e o teste de Mann Whitney foi utilizado para
dados não paramétricos. A perda da dimensão óssea horizontal no grupo teste foi
significativamente menor nas secções A (p=0,044), B (p=0,036) e C (p=0,048) quando
comparado com o controle, assim como na dimensão vertical (p< 0,0001). Não foram
observadas diferenças nos índices de cicatrização (p=0,63), de percepção de dor
(p=0,23) e número de medicamento para controle de dor (p=0,25) entre os grupos.
Concluiu-se que SNV a 1,2% reduziu de forma significativa as alterações
dimensionais, quando comparada com placebo, sem afetar o nível de cicatrização ou
dor pós-operatória.

Palavras-chave: sinvastatina, regeneração óssea, preservação do rebordo alveolar,
regeneração óssea guiada, extração dentária

ABSTRACT

Cruz R. Simvastatin effects on bone regeneration: systematic review and randomized
clinical trial [thesis]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de
Odontologia; 2021.

Bone repair can still be a challege in certains conditions, so alternatives has been
studied. Clinical studies have shown a positive effect of sistemic simvastatin in bone
repair. The first part os this study aimed, through a systematic review (SR), answer
how statins carried by calcium phosphate affect the formation and regeneration of bone
tissue in animal models when compared to other biomaterials or cloth. In the second
part of this study is clinical trial (controlled, randomized and triple masking) evaluated
dimensional changes, using tomographic measurements, and level of soft tissue
healing in post-extraction sockets filling with SIM gel covered with polypropylene
membranes (PPP). This SR followed the recommendations of the Cochrane Handbook
for Systematic Reviews of Interventions, the PRISMA guidelines, and the Preclinical
Systematic Review & Meta- analysis Facility (SyRF). The protocol of this systematic
review was registered in PROSPERO (CRD42018091112) and in CAMARADES. In
addition, ARRIVE checklists were followed in order to increase the quality and
transparency of the search. An electronic search was performed using the
MEDLINE/PubMed, Scopus, SciELO, PROSPERO, grey literature and crossreferencing, using a specific search strategy for each database. The eligibility criteria
were animal studies, which evaluated bone repair treated with calcium phosphate as
a SIM carrier. The selection process yielded 8 studies from the 657 retrieved, which
concluded that locally applied simvastatin carried by calcium phosphate is
biocompatible, enhanced bone repair and induced statistically greater bone formation
than cloth or calcium phosphate alone. The clinical trial included twenty-six postextraction sockets of posterior teeth, which were randomly allocated in two groups: 1)
socket filling with 1.2% SIM gel and covered with PPP (n=13) and 2) socket filling with
placebo gel and covered with PPP (n=13). Cone-beam computed tomography images
before (T1) and 90 days after (T2) the extraction enabled alveolar bone dimensional
changes calculation using horizontal and vertical measurements. The measurements
occurred at three different levels for thickness located 1, 3, and 5 mm (A, B, and C)

from the top of the bone crest. Seven days after the extractions, the healing index and
pain perception were also analyzed. The t-test was used to compared dimensional
changes means between groups, and Mann-Whitney test was applied to assess nonparametrical data. The reduction of horizontal bone dimensions was significantly
smaller in the test group in sections A (p=0.044), B (p=0.036) and C (p=0.048)
compared with control group, as well as vertical dimensions (p<0.0001). Besides that,
soft tissue healing index (p = 0.63), perception of pain (p = 0.23) and number of pain
control pills consumed (p = 0.25) were similar between groups. In conclusion, SIM at
1.2% compared with placebo effectively reduced the dimensional changes in postextraction sockets covered with PPP, without effect on the level of soft tissue healing
and postoperative pain.
Key words: simvastatin, bone regeneration, alveolar ridge preservation, guided bone
regeneration, dental extraction
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1. INTRODUÇÃO

Doenças congênitas, infecções, extrações dentárias, traumas e neoplasias
podem causar defeitos ósseos com impacto na qualidade de vida das pessoas,
tornando-se um problema importante para a medicina e odontologia. Enxertos ósseos
autógenos ainda são considerados padrão ouro para regeneração óssea em termos
de osteogênese, osteocondução e osteoindução (1). Entretanto, esses enxertos
apresentam desvantagens como morbidade do local de doação, dor crônica, risco de
infecção, dentre outras (2). Assim, vários estudos objetivam desenvolver biomateriais
osteosubstitutos para promover o reparo ósseo (3–5).
A engenharia tecidual é baseada em três pilares: biomaterial (arcabouço),
células e moléculas bioativas (6). Entretanto, devido à regulamentação e translação
do uso clínico da terapia celular (7,8), há um crescente interesse na terapia acelular
baseada em biomateriais que carreiam moléculas indutoras do processo de reparo
(9). Dentre os arcabouços mais utilizados, o fosfato de cálcio tem sido estudado como
um material capaz de carrear moléculas como proteínas ósseas morfogenéticas
(BMPs) (9), plasma rico em plaquetas (10), ranelato de estrôncio (11) e estatinas (12).
Essas moléculas podem estimular células osteoprogenitoras a promover o reparo
ósseo, resultando em um produto relativamente barato para terapia de regeneração
tecidual (13).
Estatinas, particularmente a sinvastatina (SNV), são inibidoras da 3-hidroxi-3metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) redutase que são amplamente utilizadas para
tratar pacientes com hipercolesterolemia (14). Além disso, o efeito anabólico da SNV
em tecido ósseo tem sido estudado (15–19). Estatinas aumentam a expressão de
BMP-2 (17,18,20) e fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) (20). Esses
fatores de crescimento são de importante interesse científico para terapia de
regeneração óssea, porém eles são caros e têm uma meia-vida curta. Portanto, uma
molécula que promova uma produção endógena de BMP-2 e VEGF seria valiosa para
a área de engenharia tecidual (13). Contudo, sendo a estatina uma coenzima
pleiotrópica, efeitos como inibição de tumor e metástase, aumento de angiogênese,
modulação da cascata do processo inflamatório e promoção da diferenciação de
osteoblasto (BMP-2) foram observados em estudos anteriores (18,21–23).
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As estatinas podem ser administradas sistêmica ou localmente, associadas a
um veículo ou carreador. Estudos utilizando a administração sistêmica indicaram raros
efeitos colaterais musculares severos, porém os efeitos moderados (como sintomas
miopáticos) são comuns, independentemente da dose (24,25). Por esta razão, a
administração tópica é recomendada para regeneração óssea, pois permite uma
aplicação controlada, aumentando sua biodisponibilidade e eficácia (13,15). Portanto,
para estratégia de aplicação tópica, o fosfato de cálcio pode ser usado como
carreador, pois é um material biocompatível, osteocondutor, que atua como
mantenedor do espaço para formação tecidual e apresenta diferentes graus de
reabsorção (4,26).
Considerando o potencial terapêutico da sinvastatina, em uma primeira etapa
neste estudo, buscou-se avaliar o nível de evidência científica para o efeito da
sinvastatina no reparo ósseo, tendo como carreador o fosfato de cálcio, por meio de
uma revisão sistemática (RS). Com o objetivo de avaliar a disponibilidade e a
qualidade das informações sobre o potencial da SNV para aplicação clínica na
regeneração óssea, a seguinte pergunta foi construída: como a sinvastatina carreada
por fosfato de cálcio afeta a formação e a regeneração de tecido ósseo em estudos
pré-clínicos?
Alguns estudos clínicos randomizados (RCT) avaliaram o uso local da estatina
em reparo de defeito ósseo periodontal (27–32). Uma revisão sistemática de RCTs
(33) apontou resultados favoráveis no controle da inflamação e crescimento ósseo,
sem relato de efeito colateral. Não foi encontrado um RCT avaliando a aplicação
tópica de SNV para reparo ósseo não periodontal, motivando neste estudo o foco na
regeneração óssea que ocorre no rebordo alveolar após a extração dentária. A
manutenção do volume do rebordo alveolar após a extração é essencial para se
alcançar o sucesso e previsibilidade dos tratamentos envolvendo implantes dentários
e estética orofacial. A preservação do rebordo é um procedimento realizado no tempo
cirúrgico da extração para reduzir a reabsorção dos tecidos externos e internos (34).
A perda tecidual após a exodontia é fisiológica, progressiva e mais pronunciada nos
primeiros 3 a 12 meses, sendo que cerca de 2/3 da redução ocorre nos primeiros 3
meses (35).
Revisões sistemáticas investigando as dimensões em tecido mole e duro após
a extração dentária reportaram que as alterações em espessura normalmente são
maiores que as em altura (36,37). Apesar de várias técnicas terem sido propostas
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para preservação do rebordo alveolar, até este momento, não há evidências de um
método ou biomaterial ideal para este propósito (38,39). Biomateriais com baixa
degradabilidade ou bioabsorção (por exemplo: hidroxiapatita com alta cristalinidade)
(40) podem ser eficientes para manter o volume do rebordo, porém a presença de
biomaterial residual dentro do alvéolo pode interferir na instalação do implante,
reduzindo a área de contato entre osso e implante (40). Assim, tem se buscado cada
vez mais biomateriais capazes de estimular biologicamente o tecido ósseo, porém,
passíveis de serem absorvidos a médio e curto prazo a fim de que não comprometam
a instalação futura do implante dentário.
O potencial efeito tópico da SNV na preservação do rebordo alveolar após a
exodontia não foi ainda investigado. A fim de avaliar a relevância clínica do gel de
SNV tópico como protetor da perda óssea alveolar, desenhou-se um estudo clínico
controlado randomizado triplo cego, capaz de avaliar (por meio de mensurações em
tomografias) as alterações dimensionais e os reparos teciduais em alvéolos pósextração preenchidos com gel de SNV a 1,2%, associado ao uso de membrana não
absorvível de polipropileno (PPP) intencionalmente exposta. A inclusão da PPP
objetivou a manutenção do formato do rebordo e do biomaterial dentro do alvéolo após
a extração (41), além da potencial capacidade de induzir a formação de tecido
queratinizado (42).
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2. PROPOSIÇÃO E HIPÓTESE

O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito da sinvastatina no processo de
reparo ósseo em defeitos ósseos não periodontais. Inicialmente buscou-se consolidar
a literatura existente através de uma revisão sistemática que respondesse como
estatinas carreadas pelo fosfato de cálcio afetam a formação e regeneração do tecido
ósseo em modelo animal quando comparadas com outros biomateriais ou coágulo?
Em seguida, buscou-se avaliar clinicamente a capacidade da sinvastatina
reduzir a perda óssea alveolar após a extração dentária, bem como afetar o reparo e
a percepção da dor. A hipótese nula é que a administração local da sinvastatina não
reduza, de forma significativa, a reabsorção óssea do rebordo alveolar após
exodontia. A hipótese alternativa é que a administração local da sinvastatina reduza
significativamente a reabsorção óssea do rebordo alveolar após extração dentária.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. REVISÃO SISTEMÁTICA

Esta RS seguiu as recomendações do Cochrane Handbook for Systematic
Reviews of Interventions (43). Para aumentar a qualidade e a transparência do estudo,
o checklist PRISMA (44) e o ARRIVE (45) foram seguidos. O protocolo desta RS foi
desenvolvido e publicado na base de dados do PROSPERO, sob o registro
CRD42018091112 (Anexo 1), assim como no site do CAMARADES, no link
http://syrf.org.uk/protocols/ (Anexo 2).
A pergunta desta pesquisa foi baseada nos critérios PICO (46): Como estatinas
carreadas pelo fosfato de cálcio (I) afetam a formação e regeneração do tecido ósseo
(O) em modelo animal (P) quando comparadas com outros biomateriais ou coágulo
(C) ?
Os resultados estudados foram as medidas da quantidade de formação óssea,
através de análise histomorfométrica. Secundariamente, foram observadas a
presença de biomaterial residual e a biocompatibilidade deste biomaterial.

3.1.1. Estratégia de busca

Uma busca eletrônica foi realizada no MEDLINE/PubMed, Scopus, SciELO e
biblioteca do PROSPERO. Essa busca não possuiu limitação de data, porém apenas
artigos em inglês, português, espanhol e francês foram incluídos. Além disso, uma
busca manual foi realizada em algumas revistas. Artigos não publicados foram
procurados na Literatura Cinza nas bases de dados Grey Literature Report e
OpenGrey. Uma busca nas referências dos estudos selecionados também foi
conduzida. Para cada base de dados foi construída uma estratégia de busca
específica, de acordo com suas características (tabela 1). Na tentativa de encontrar
apenas estudos in vivo, um filtro de busca foi desenvolvido (47), sendo capaz de
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detectar até 7% a mais de referências, quando comparado com o método tradicional
de selecionar no PubMed o limite: animals.

Tabela 1. Estratégia de busca
Base de
dados

Palavra-chave

Filtro
desenvolvido
(47)
(in
vivo
studies)
AND
((("Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors" [Mesh] OR
"Rosuvastatin Calcium" [Mesh] OR Simvastatin [Mesh]) AND
("Bone Remodeling"[Mesh] OR "Bone Development"[Mesh] OR
"Bone Regeneration"[Mesh] OR "Osteogenesis"[Mesh] OR "Bone
PubMed
Resorption" [Mesh] OR "Fracture healing" [Mesh])) OR ((Statins
[tiab] OR Rosuvastatin [tiab] OR Simvastatin [tiab] OR Fluvastatin
[tiab]) AND ("bone formation" [tiab] OR "bone repair" [tiab] OR
"osseoinduction" [tiab] OR "bone augmentation" [tiab] OR "bone
regeneration" [tiab] OR "bone healing" [tiab] OR "bone induction"
[tiab] OR osteogenesis [tiab] OR "fracture healing" [tiab] OR "bone
defects" [tiab] OR bioresor*[tiab] OR biocompatibility[tiab])))
TITLE-ABS-KEY ((statins OR "Hydroxymethylglutaryl-CoA
Reductase Inhibitors" OR simvastatin OR fluvastatin OR
rosuvastatin) AND ("bone formation" OR "bone repair" OR
"osseoinduction" OR "bone augmentation" OR "bone regeneration"
Scopus
OR "bone healing" OR "bone induction" OR "bone remodeling" OR
"fracture healing" OR osteogenesis OR bioresorption OR
biocompatibility) AND ("in vivo" OR animal OR rabbit OR mice OR
rat OR sheep OR dog OR monkey) AND NOT implant) AND
(LIMIT-TO (DOCTYPE,"ar")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE,
"English"))
(Statins OR Rosuvastatin OR Simvastatin OR Fluvastatin) AND
("bone formation" OR "bone repair" OR "osseoinduction" OR "bone
SciELO
augmentation" OR "bone regeneration" OR "bone healing" OR
"bone induction" OR osteogenesis OR "fracture healing" OR "bone
defects" OR bioresor* OR biocompatibility)
PROSPERO Statin AND Bone
Literatura
Statin AND Bone
Cinza
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3.1.2. Critérios de Elegibilidade

Os critérios de inclusão foram: estudos pré-clínicos que avaliaram o reparo
ósseo de defeitos tratados com fosfato de cálcio associado a estatinas, comparando
com outros biomateriais e/ou coágulo.
Os critérios de exclusão adotados foram: estudos contendo apenas análises in
vitro, síntese e caracterização do biomaterial e revisões de literatura. Além disso,
também foram excluídos estudos em animais com desordem sistêmicas ou infecções,
como osteoporose ou osteopenia; estudos com biomaterial revestindo a superfície do
implante; estudos com administração sistêmica ou ectópica da estatina; pesquisas
onde o fosfato de cálcio está associado à substâncias que não incluam a estatina;
pesquisas utilizando células ou fator de crescimento; ou, ainda, estudos que não
avaliaram formação óssea, bioabsorção ou biocompatibilidade do fosfato de cálcio
associado à estatina.

3.1.3. Seleção dos artigos e Extração de dados

O processo de busca e seleção dos estudos foi realizado em duplicata por dois
revisores (M.D.C.M. e R.C). Primeiramente, títulos e resumos foram cuidadosamente
avaliados. Os textos completos dos artigos selecionados nesta primeira etapa foram
obtidos, e uma segunda seleção foi realizada, considerando os critérios de
elegibilidade previamente definidos. As discordâncias foram resolvidas através de um
consenso entre os dois revisores, e, quando necessário, um terceiro revisor (J.M.G.)
poderia ser consultado. Em algumas situações, os autores dos artigos foram
contatados por e-mail para esclarecimentos.
Os seguintes dados foram extraídos dos estudos por dois revisores (R.C. e
G.P.): DOI, autores, ano, modelo animal, tamanho da amostra, período experimental,
biomaterial utilizado, localização da implantação do biomaterial, método de análise,
parâmetros avaliados e principais conclusões.
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3.1.4. Avaliação da qualidade do artigo e risco de viés

A análise da qualidade dos artigos foi conduzida por dois revisores (R.C. e
M.D.C.M.), utilizando as instruções do checklist do ARRIVE (45). Baseado nessas
orientações do ARRIVE, um checklist com 26 questões foi desenvolvido (48), onde
cada critério é graduado como “0” (não reportado ou não realizado) ou “1” (reportado).
E, assim, um escore final foi registrado para cada estudo.
A análise do risco de viés foi realizada por dois revisores (M.D.C.M. e R.C.),
utilizando uma ferramenta de análise de viés (Risk of Bias tool) desenvolvida por
Systematic Review Center for Laboratory Animal Experimentation (SYRCLE) (49). O
objetivo desta ferramenta é avaliar a qualidade da metodologia aplicada através de
algumas questões que devem ser respondidas com “sim” (indicando baixo risco de
viés), “não” (indicando alto risco de viés) ou “incerto” (indicando um risco incerto).

3.1.5. Análise estatística

Os dados contínuos (quantidade de osso neoformado e biomaterial residual)
foram analisados por meio das médias e desvios padrões extraídos dos estudos
selecionados, e uma análise descritiva foi conduzida. O software Microsoft Office
Excel (2010) foi utilizado para a estatística descritiva. Para investigar a
biocompatibilidade foi realizada uma análise qualitativa. A significância da
heterogeneidade foi calculada usando o Qui-quadrado (Graphpad Prism 8), e o
possível impacto na meta-análise foi avaliado através do I2. Valores abaixo ou igual a
25% foram considerados de baixa heterogeneidade, enquanto valores até 50% foram
considerados de média e, acima disso, foram considerados de alta heterogeneidade.
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3.2. ESTUDO CLÍNICO

3.2.1. Desenho Experimental

O estudo clínico controlado randomizado triplo cego ocorreu no departamento
de Pesquisas Clínicas Odontológicas da Universidade Federal Fluminense (Niterói,
Rio de Janeiro, Brasil) de acordo com os princípios descritos na Declaração de
Helsinki e com a Resolução Brasileira 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, em
relação a experimentos envolvendo humanos, após parecer de aprovação (2.275.170)
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro (Anexo 3).
Este estudo foi registrado na base de dados do ClinicalTrials.gov sob o número de
registro NCT04149080. Todos os candidatos a participar do estudo foram informados
sobre o objetivo e os procedimentos a serem realizados e aqueles dispostos a seguir
os protocolos e prazos determinados somente foram incluídos após assinar o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Anexo 4). Adotou-se as orientações do
CONSORT (50) para garantir a qualidade e transparência do estudo.

3.2.2. Parâmetros avaliados

Os parâmetros primários avaliados foram as alterações dimensionais vertical e
horizontais do rebordo alveolar, verificadas por meio de Tomografia Computadorizada
de Feixe Cônico (TCFC). Os parâmetros secundários foram o índice de cicatrização
dos tecidos moles, o nível de percepção de dor reportado pelo participante de
pesquisa, assim como quantidade de medicamentos para controle de dor ingeridos, e
a qualidade do osso neoformado observado através de uma análise histológica
qualitativa.
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3.2.3. Critérios de elegibilidade

O histórico médico e odontológico completo de todos os participantes foi obtido.
Inicialmente, os participantes foram diagnosticados e selecionados por meio de exame
clínico e radiografia periapical para avaliar a necessidade de extração dentária. Em
seguida, os participantes foram submetidos à terapia básica periodontal, incluindo
raspagem supra e subgengival, controle de placa e instruções de higiene oral. Exames
complementares, incluindo aferição da pressão arterial, hemograma completo, perfil
lipídico, coagulograma completo e glicose em jejum foram realizados em todos os
voluntários.
Os critérios utilizados para inclusão e exclusão dos pacientes na etapa de
seleção estão discriminados na tabela 2.

Tabela 2. Critério de elegibilidade
Critérios de inclusão
Participantes ≥ 18 anos

Critérios de exclusão
Fumantes. Se ex-fumante, ter parado há
6 meses.
Participantes necessitando de extração Participantes apresentando doenças
de dente posterior
metabólicas descompensadas
Presença de dente adjacente ao local da Participantes gestantes
extração
Participantes com dificuldade motora
que atrapalhe sua higienização bucal.
Participantes com infecções periapicais
ou infecções periodontais agudas
Participantes usando estatinas para
tratar hipercolesterolemia
Pacientes em uso de anticoagulantes,
drogas quimioterápicas, bisfosfonatos,
corticoesteróides ou imunossupressores
Pacientes com doenças metabólicas
ósseas
Pacientes que fizeram radioterapia nos
últimos 5 anos
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3.2.4. Cálculo do tamanho amostral e mitigação de viés

O cálculo do tamanho da amostra foi baseado nos parâmetros primários, e foi
realizado utilizando uma calculadora para poder de tamanho de amostras (51).
Considerando um nível de significância de 5%, um poder de 90%, baseado no Desvio
Padrão (0,31) de um estudo previamente publicado (52) e um limite de equivalência
de 0,4 mm, um tamanho de amostra de 14 participantes de pesquisa seria necessário.
Entretanto, considerando uma taxa de dropout de 15%, um total de 16 participantes
foram recrutados por grupo.
As seringas contendo o gel (teste ou controle) foram embaladas em envelopes
opacos, numerados e selados, com o objetivo de garantir a ocultação de alocação.
Assim, tentando reduzir os possíveis vieses do estudo, cada participante de pesquisa
foi designado randomicamente, através de uma lista gerada pelo computador, a um
número de envelope. Além disso, tanto o gel com SNV quanto o placebo possuem a
mesma cor, textura e viscosidade. E desta forma, o participante de pesquisa e o
cirurgião não puderam identificar qual gel foi usado. As análises tomográficas
ocorreram sem a identificação das amostras para os respectivos avaliadores,
caracterizando, assim, um estudo triplo cego. Os participantes de pesquisa foram
divididos em 2 grupos, de acordo com o Quadro 1. Todos os pesquisadores envolvidos
no estudo participaram de uma reunião de calibração. Para avaliar as características
químicas (pureza e concentração) do gel de SNV utilizado no experimento, cada lote
do gel passou por uma análise laboratorial. Apenas dentes posteriores foram incluídos
no estudo. Todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados pelo mesmo
pesquisador experiente (V.M.), que seguiu o mesmo protocolo cirúrgico para todos os
participantes.

Quadro 1. Grupos experimentais: Grupo controle (n=16) e Grupo teste (n=16)
Grupo Controle

Grupo Teste

Alvéolo após extração preenchido com Alvéolo após extração preenchido com
gel de placebo, em seguida coberto com gel de SNV a 1,2%, em seguida coberto
membrana de PPP

com membrana de PPP
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3.2.5. Produção do gel de SNV a 1,2%

O gel de SNV e gel placebo foram manipulados por uma farmácia específica
com registro na ANVISA, com a cor, textura e viscosidade semelhantes. Eles foram
identificados como “Gel A” e “Gel B”. A formulação do gel de SNV foi conduzida
baseada em estudos prévios (29). A metilcelulose foi utilizada como veículo por ser
capaz de controlar a liberação de substâncias em formulações tópicas e por não ser
considerada tóxica ou alergênica (53). O gel de metilcelulose foi preparado
adicionando-se a quantidade necessária e ponderada de um solvente biocompatível.
As substâncias foram aquecidas de 50 a 60C e agitadas por um agitador mecânico
até a completa homogeneização. A SNV, 12 mg para cada mL de metilcelulose, foi
dissolvida sob agitação até a obtenção de uma fase homogênea de gel de polímero,
solvente e SNV. A metodologia para preparo do gel placebo foi semelhante à
reportada para o gel de SNV, com exceção da adição da SNV, gerando, portanto, um
gel composto apenas por metilcelulose e um solvente biocompatível.

3.2.6. Análise de pureza da SNV

A determinação de pureza da SNV (1g) foi realizada por meio de Ressonância
Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMNH), utilizando como substância certificada de
referência o tereftalato de dimetila, promovendo rastreabilidade para o Sistema
Internacional de Medidas (SI). Medições foram realizadas no espectrômetro Bruker
Avance III com um Magneto Spectrospin 400 operando a 9,4 T. O padrão interno
utilizado foi o candidato para MRC Labor de tereftalato de dimetila do INMETRO
(Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), o qual possui sua
certificação técnica finalizada, e seu valor certificado é 999.88 ± 0.60 mg/g. A amostra
foi preparada em triplicata e cada tubo foi analisado 3 vezes, totalizando 9 medições.
Porções em torno de 13 mg do padrão interno e 18 gramas da amostra foram pesadas
usando a balança PT017 (Incerteza Expandida de 0,0136 mg, k = 2). As constantes
de tempo de relaxação spin-rede (T1) foram determinadas usando uma sequência de
inversão-recuperação. As aquisições foram realizadas utilizando um tempo de
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repetição de 10 vezes o maior T1. O solvente usado foi clorofórmio deuterado (CDCl3,
0,6 mL, CIL lote 14F-453). A incerteza expandida possui um fator de k = 2, o qual,
para uma distribuição t, corresponde à probabilidade de abrangência de
aproximadamente 95% (54) .

3.2.7. Procedimentos cirúrgicos e medidas iniciais

Os participantes que apresentaram fator de risco para endocardite bacteriana
foram medicados com 2g de Amoxicilina em dose única 1 hora antes do procedimento,
conforme preconizado pela Associação Americana de Cardiologia (AHA) (55).
Todos os participantes foram submetidos à anestesia local Mepvacaína 2%
com adrenalina 1:100.000 (Mepiadre, Nova DFL, RJ, Brasil) para exodontia do
elemento dentário. Todos os elementos foram extraídos de forma minimamente
traumática e sem descolamento de retalho, com o objetivo de preservar ao máximo
os tecidos. Incisões intra-sulculares nas faces livres (vestibular/lingual) e proximais
(mesial/distal) foram realizadas com uma lâmina de bisturi 15C visando ao
rompimento das fibras periodontais. Objetivando evitar fraturas radiculares ou ósseas,
os molares foram seccionados usando uma broca multilaminada (Zecrya, Microdont,
São Paulo, Brasil). A luxação do dente foi realizada com o auxílio de um periótomo
seguido da sua remoção do alvéolo com um fórceps. Após a exodontia, uma rigorosa
inspeção e curetagem do alvéolo foi realizada para a remoção de tecidos de
granulação, seguida por irrigação abundante com solução salina estéril (Linhamax,
Eurofarma, Rio de Janeiro, Brasil).
Após a exodontia, foi escolhida de forma aleatória (envelopes) o gel (A ou B)
que foi usado para o preenchimento do alvéolo. Para padronização foi inserido 0,5mL
do gel no interior do alvéolo, com auxílio de uma seringa do tipo luer lock, seguido
pela instalação de uma membrana de PPP (Bone Heal, Sacomã, São Paulo, Brasil)
que ficou intencionalmente exposta. Após a adaptação da membrana, uma sutura em
“X” com fio sintético (Nylon 4-0, Johnson & Johnson, NJ, EUA) foi realizada no alvéolo
para a promoção de homeostasia e fixação da membrana (figura 1).
Todos os participantes foram medicados com amoxicilina (875mg) com
clavulanato de potássio (125mg) (Clavulin BD, GlaxoSmithKline, Rio de Janeiro,
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Brasil) de 12/12h, durante sete dias. Os participantes também foram orientados a
realizar bochechos duas vezes ao dia, durante 2 semanas, com gluconato de
clorexidina a 0,12% (Periogard, Colgate, São Paulo, Brasil) e a manterem uma dieta
livre de alimentos duros ou pegajosos. Ibuprofeno (400 mg, Advil, Pfizer, São Paulo,
Brasil) também foi prescrito em caso de dor a cada 6 horas.
Consultas para revisão foram realizadas após a primeira, segunda e quinta
semanas subsequentes à cirurgia. A remoção das suturas e membrana de PPP
ocorreu após 15 dias de acompanhamento.

Figura 1. Protocolo cirúrgico: A) Imagem da tomografia computadorizada antes da
extração (T1). B) Dente apresentando fratura radicular. C) Alvéolo pós-extração. D)
Seringa contendo o gel. E) Alvéolo preenchido com gel e instalação de membrana de
PPP). F) Sutura final e estabilização da membrana. G) Duas semanas após a
extração. H) Imagem da tomografia computadorizada 90 dias após a extração (T2).
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3.2.8. Medidas da tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC)

Um radiologista independente, sem a informação sobre qual grupo o
participante fazia parte, realizou as medidas horizontais e verticais do rebordo alveolar
através da tomografia computadorizada, confeccionada antes (T1) e 90 dias após a
extração dentária (T2) (figura 2). Os seguintes parâmetros foram usados para
obtenção das imagens: Medida A, Medida B, Medida C e Profundidade. Três dessas
medidas são horizontais e foram tomadas em diferentes seções, de acordo com a
distância da parte mais coronal da crista óssea: 1, 3 e 5 mm (respectivamente: Seção
A, Seção B e Seção C). A quarta medida foi vertical (Profundidade), da porção mais
apical do alvéolo a porção mais coronal da crista óssea (figura 3). Assim, as alterações
dimensionais foram calculadas baseadas nessas medidas lineares, e a diferença entre
os grupos foi analisada. Os arquivos DICOM (Digital Communication in Medicine)
gerados pela TCFC foram exportados para o software OnDemand3D versão
1.0.10.5385 (Cymerme, CA, EUA) para realizar as medidas. A base do crânio (área
anatômica fixa) foi usada como ponto de referência para a sobreposição das imagens
em T1 e T2.

A

B

Figura 2. Protocolo para análise tomográfica das alterações dimensionais (altura e
espessura). A) Pré-exodontia (T1). B) Pós-exodontia (90 dias)(T2).
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Figura 3. Medidas horizontais e verticais realizadas na TCFC.

3.2.9. Índice de reparo e percepção de dor

Uma semana após a extração, o reparo do tecido mole ao redor do alvéolo foi
avaliado utilizando o índice descrito por Landry et al. (56,57)

considerando os

seguintes parâmetros para classificação: cor do tecido, epitelização das margens da
incisão, presença de sangramento à palpação, granulação e supuração (Quadro 2).
O nível de reparo pode ser classificado em: muito ruim, ruim, bom, muito bom e
excelente (58,59).
Além disso, após a primeira semana foi avaliada a dor pós-operatória e o
número de medicamentos para controle de dor consumidos foi registrado. Para avaliar
a percepção de dor, os participantes de pesquisa foram instruídos a preencher uma
escala análoga visual (VAS) de 10 unidades em combinação com uma escala gráfica
(60). O VAS varia de 0 (sem dor) até 10 (pior dor imaginável). Todas as análises foram
realizadas por um avaliador que não estava envolvido na etapa cirúrgica.
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Quadro 2. Índice de Landry – Critério para avaliação do reparo do tecido mole
Índice de Reparo
Muito ruim

Critérios
Cor do tecido: mais de 50% da gengiva vermelha
Resposta à palpação: sangramento
Tecido de granulação: presente

1

Margens da incisão: não epitelizadas, com perda de
epitélio além das margens
Supuração: presente

Ruim

Cor do tecido: mais de 50% da gengiva vermelha
Resposta à palpação: sangramento

2

Tecido de granulação: presente
Margens da incisão: não epitelizadas, com tecido
conjuntivo exposto

Bom

Cor do tecido: menos de 50% da gengiva vermelha
Resposta à palpação: Sem sangramento

3

Tecido de granulação: ausente
Margens da incisão: sem tecido conjuntivo exposto

Muito bom

Cor do tecido: menos de 25% da gengiva vermelha
Resposta à palpação: Sem sangramento

4

Tecido de granulação: ausente
Margens da incisão: sem tecido conjuntivo exposto

Excelente

Cor do tecido: toda gengiva rosa
Resposta à palpação: Sem sangramento

5

Tecido de granulação: ausente
Margens da incisão: sem tecido conjuntivo exposto

3.2.10. Análise histológica

Após 90 dias da exodontia, o leito cirúrgico foi exposto e, para isso, um retalho
mucoperiosteal foi realizado. A região a ser acessada foi identificada através de um
guia cirúrgico previamente confeccionado. Amostras de osso foram coletadas do
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centro do leito cirúrgico, através de uma fresa trefina (SIN, São Paulo, Brasil), medindo
2 mm de diâmetro e 6 mm de profundidade (figura 4). Em seguida, o implante (DriveTi,
Neodent, PR, Brasil) foi instalado, seguindo as orientações protocoladas pelo
fabricante. O retalho foi reposicionado e suturado utilizando pontos individuais (Nylon
4-0, Johnson & Johnson, NJ, EUA). Foram coletadas 3 amostras do grupo teste e uma
do grupo controle as quais foram submetidas a procedimento histológico padrão do
Laboratório de Biotecnologia Aplicada (LABA-Setor histologia) da UFF. As amostras
foram fixadas em formaldeído 4% (tampão fosfato, pH 7,4), durante 48 horas, em
frascos previamente identificados. Após lavagem em água corrente por 1 hora, as
amostras foram descalcificadas em ácido etilenodiamina tetracético 10% (EDTA,
AllkimiaVR, Campinas, São Paulo, Brasil), durante 48 horas, para completa
descalcificação, e lavadas novamente para remoção do agente descalcificador. Em
seguida, as amostras foram desidratadas em concentrações crescentes de etanol (70,
80, 90 e 100% - Rialcool® – Rio de Janeiro, RJ, Brasil) por 1 hora em cada
concentração, e diafanizadas em dois banhos de xilol (Xileno® - Coremal – Recife,
PE, Brasil), sendo 1 hora cada. Finalizando com banhos de 1 hora cada em parafina
I e II, e incluídas em “paraplast embedding media” SIGMA 58ºC-60ºC (Merck – Rio de
Janeiro, RJ, Brasil) utilizando os moldes metálicos previamente aquecidos. Os blocos
de parafina contendo as amostras trefinadas foram seccionados longitudinalmente em
cortes com 5μm de espessura. Após a montagem nas lâminas, foi realizada a
coloração através do Tricrômio de Masson para análise histológica.
A análise histológica descritiva foi obtida através da observação das lâminas
em Microscópio de Luz de Campo Claro (Olympus BX43, Olympus,Tóquio, Japão).
As fotomicrografias foram capturadas por uma câmera digital de alta resolução
(Olympus SC100, Olympus, Tóquio, Japão), utilizando lente objetiva acroplan de 4 e
10x associada ao software de alta resolução (Cellsens 1.9 Digital Image,
Olympus,Tóquio, Japão). As imagens capturadas da área de interesse foram
codificadas e cuidadosamente analisadas por dois avaliadores e as variáveis de osso
neoformado,
descrita.

tecido conjuntivo e a presença ou não de células inflamatórias foi

32

Figura 4. Amostra coletada a partir da trefinagem cirúrgica durante a preparação do
leito receptor do implante dentário.

3.2.11. Estatística

O tamanho médio inicial (T1) horizontal e vertical será avaliado para verificar
se há diferença entre os grupos teste e controle (teste de normalidade de ShapiroWilk, Teste de Rout para identificação de outliers). Confirmada a distribuição normal
pelo teste de Shapiro-Wilk (alpha= 0,05), o teste t não pareado foi utilizado para
comparar a média dos valores da alteração dimensional, vertical e horizontal entre os
grupos, com o objetivo de verificar diferenças significativas nos resultados. Os
parâmetros índice de cicatrização, percepção de dor do paciente e ingestão de
medicamentos para controle de dor resultaram em valores de distribuição não
normais, ao serem submetidos ao teste de normalidade Shapiro-Wilk (alpha= 0,05),
assim, o teste de Mann-Whitney foi utilizado para avaliar a diferença entre os grupos.
Um valor de p<0,05 foi fixado como o nível de estatística significativa. A análise foi
realizada utilizando o software Graph Pad Prism 8.0 (Inc. La Jolla, CA, EUA).
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4. RESULTADOS

4.1. REVISÃO SISTEMÁTICA

4.1.1. Busca da literatura

A busca inicial resultou em 657 artigos, incluindo 371 títulos do
MEDLINE/PubMed, 12 do SciELO/Bireme, 270 do Scopus, 3 do PROSPERO e um de
referência cruzada. A busca na literatura cinza não encontrou qualquer estudo
adicional. As duplicatas foram removidas e, após a seleção inicial dos títulos e
resumos, 14 artigos se encaixaram nos critérios de inclusão. Uma segunda seleção
foi realizada, através da leitura do texto completo, e 6 artigos foram excluídos porque
não estavam de acordo com os critérios de elegibilidade (Anexo 5). Resultando,
assim, na inclusão de 8 estudos (12,61–67) nesta revisão sistemática (figura 5).
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Figura 5.Fluxograma do processo de seleção da literatura
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4.1.2. Avaliação da qualidade e do risco de viés

Em relação à análise da qualidade dos artigos incluídos, a média e mediana da
pontuação dos estudos foram 11,75 (± 2,05) e 12,5, respectivamente. A maior
pontuação foi 15 (12), e a menor foi 9 (64,65). Nenhum dos estudos apresentou
cálculo do tamanho amostral, dados da saúde do animal no baseline e cegamento do
avaliador. Além disso, nenhum dos estudos descreveu as implicações dos métodos
experimentais para substituição, refinamento ou redução (replacement, refinement, or
reduction, os 3Rs) ou discutiu a relevância do estudo para biologia humana. Em
relação aos métodos estatísticos, um estudo foi qualitativo e não apresentou
estatísticas (61). Todos os artigos definiram os resultados avaliados e o desenho do
estudo

claramente.

Entretanto,

apenas

um

mencionou

parâmetros

como

randomização da inserção do biomaterial (62) e condições de alojamento e
reprodução dos animais (12). Apenas 3 artigos falaram sobre suporte financeiro,
sendo que um alegou não ter recebido (68) e os outros dois receberam suporte, porém
os patrocinadores não foram empresas particulares (63,64) (tabela 3).
Em relação ao risco de viés, em 75% dos manuscritos todos os animais foram
incluídos na análise. As condições dos animais antes do experimento foram descritas
como sendo iguais para todos os grupos, considerando que não houve indução de
doenças. Sete de oito estudos reportaram os parâmetros para avaliar os resultados.
Nenhum dos artigos foi classificado como de baixo risco para cegamento (viés de
detecção) ou geração de sequência (viés de seleção). Entretanto, um estudo afirmou
que as alocações nos diferentes grupos foram realizadas de forma aleatória (62)
(quadro 3).
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Tabela 3. Avaliação da qualidade – Pontuação baseada no ARRIVE
Adah
et al
2006

Nyan
at al
2009

Nyan
et al
2010

1.Título

1

1

1

1

1

1

1

1

2.Resumo

1

1

1

1

0

1

1

1

Contexto

0

1

0

0

0

1

0

0

Objetivos

1

1

1

1

1

1

1

1

Declaração
ética

1

0

0

0

1

0

0

1

Desenho do
estudo

1

1

1

1

1

1

1

1

Procedimentos
experimentais

1

0

0

0

1

1

1

1

Modelo animal

1

0

0

1

0

0

1

1

Instalação e
condições dos
animais

0

0

0

0

0

0

1

0

Tamanho da
amostra

0

0

0

0

0

0

0

0

Alocação dos
animais

0

0

0

0

1

1

0

1

Anestesia

1

0

0

0

1

1

1

1

Antibióticos

1

0

0

0

1

0

0

1

Analgesia

1

0

0

0

0

0

1

1

Cegamento do
avaliador

0

0

0

0

0

0

0

0

Randomização

0

0

0

0

0

1

0

0

Resultados
experimentais

1

1

1

1

1

1

1

1

Métodos
estatísticos

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Referências

Rojbani Yin Gao et Santana Shahrezaie
et al
et al
al
et al
et al
2011
2012 2013
2016
2017

3.Introdução

4.Métodos

5.Resultados
Dados do
Baseline

37

Tabela 3 (continuação). Avaliação da qualidade – Pontuação baseada no ARRIVE
Adah
et al
2006

Nyan
at al
2009

Nyan
et al
2010

0

1

0

1

1

1

1

0

Interpretação

1

1

1

1

1

1

1

0

Limitações do
estudo

0

0

1

0

1

0

1

0

Eventos
adversos

0

0

0

0

0

0

0

0

3 Rs

0

0

0

0

0

0

0

0

Generalização
ou translação

0

0

0

0

0

0

0

0

Financiamento

0

1

1

0

0

0

1

0

Pontuação

12

10

9

9

13

13

15

13

Referências
EP/IC

Rojbani Yin Gao et Santana Shahrezaie
et al
et al
al
et al
et al
2011
2012 2013
2016
2017

6.Discussão

EP/IC= Erro padrão e intervalo de confiança
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Quadro 3. Análise de risco e viés
Tipo de Viés
Seleção:
Geração de
sequência
Seleção:
Característica
do baseline
Seleção:
Ocultação da
alocação
Desempenho:
Alojamento
aleatório
Desempenho:
Cegamento
Detecção:
Avaliação
aleatória dos
resultados
Detecção:
Cegamento
Atrito:
Resultados
incompletos
Relato:
Relato seletivo
dos resultados
Outros

Adah
2006

Nyan
2009

Nyan
2010

Rojbani
2011

Yin
2012

Gao
2013

Santana
2016

Shahreza
ie 2017

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Incerto

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

4.1.3.Características dos estudos

Nos artigos elegíveis, os modelos animais usados foram coelhos (62,66,67) e
ratos (12,61,63–65) com um total de 291 animais (72 coelhos e 219 ratos). O tamanho
amostral variou de 4 a 9 (mediana = 6). O período experimental foi de 3 a 56 dias
(mediana = 28). Os fosfatos de cálcio utilizados nos estudos selecionados foram
fosfato tricálcico lisina (61); alfa-fosfato tricálcico (α-TCP) (63,64); α-TCP, beta-fosfato
tricálcico (β-TCP) e hidroxiapatita (HA) (65); cimento ósseo de fosfato de cálcio
macroporoso (67); fibra de hidroxiapatita (HAF) (62); fosfato de cálcio bifásico (BCP)
(12); e hidroxiapatita nano-estruturada (nHA) (66). Nesta RS as formas de
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apresentação dos biomateriais utilizados foram cilindro (61); partículas 500–700 µm
(63,64); pasta de cimento e cilindro (67); fibras (62); partículas (12) e pó (66). Os
enxertos de biomateriais foram inseridos na região do fêmur, em perfurações de
aproximadamente 2 mm (61), 3 mm (66), e 5 mm (67), músculo (67) e bilateralmente
em calvária com defeitos de 5 mm (12,62–65).
A concentração de estatina no plasma não foi analisada em todos os estudos.
O método de análise de formação óssea mais utilizado foi a análise histológica (12,62–
67) e a avaliação histomorfométrica (12,61–65,67), seguido da avaliação da microtomografia computadorizada (62,63,65,66) e análise radiológica e termográfica (66),
considerando a sobreposição dos métodos. Nos estudos, os parâmetros considerados
foram: formação de novo osso (12,61–67); bioabsorção (65,66); biocompatibilidade
(63,66,67); liberação de SNV in vitro (62,64,67); morfologia de órgãos vitais (61);
expressão genética 1.de BMP, TGF e VEGF (64); e marcação óssea com calceína e
tetraciclina (65).

4.1.4. Biocompatibilidade

Os estudos que avaliaram a biocompatibilidade utilizaram ratos como modelo
animal (66,67). Yin et al utilizou cimento macroporoso de fosfato de cálcio,
comparando-o com o mesmo cimento associado a SNV (67), e Shahrezaie et al usou
nHA com e sem SNV (66). Os resultados mostraram que pequenas quantidades de
SNV (1% em peso) associadas com o cimento de fosfato de cálcio não afetaram as
propriedades físico-químicas ou a biocompatibilidade do material (67). E nHA e SNV,
quando usadas para preencher defeitos ósseos, se apresentaram biocompatíveis e
benéficas para o reparo ósseo (66). Outros artigos, que não focaram na
biocompatibilidade, mas avaliaram alguma resposta inflamatória, descreveram
nenhuma ou leve reação inflamatória com baixas concentrações de SNV (12,62–67),
a qual foi reduzindo ao longo do período experimental em todos os estudos,
independentemente do local da implantação.
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4.1.5. Formação óssea

A meta-análise não pôde ser realizada devido a heterogeneidade entre os
estudos, os quais utilizaram diferentes modelos de animais, carreadores de
biomateriais, locais de administração, doses e períodos de acompanhamento.
Todos os manuscritos concluíram que a SNV associada com fosfato de cálcio
melhorou o reparo ósseo (Tabela 4). Apesar de um dos artigos fornecer apenas uma
análise histológica descritiva (61), sete estudos mostraram um aumento da formação
óssea com resultados estatisticamente significantes (12,62–67). Um dos artigos
utilizou o fosfato de cálcio sozinho e com SNV, porém não havia um grupo sem
tratamento (coágulo) (62), e sete estudos mostraram que a associação do fosfato de
cálcio com a SNV melhorou o reparo ósseo, comparado com o grupo controle
(coágulo) (12,61,63–67).
Em oito semanas, 14 mg de TCP carreando 0,1 mg de SNV (TCP-0,1 mg)
mostrou uma formação de maior volume ósseo que os grupos carreando 0; 0,01; 0,25
ou 0,5 mg de SNV. Além disso, a porcentagem do fechamento do defeito ósseo, em
8 semanas, foi significativamente maior no grupo usando TCP-0,1mg (97,86% ± 1,49),
quando comparado com o grupo controle (41,67% ± 10,78) ou com o grupo TCP0.5mg (63,57% ± 9,3) (63). Entretanto, outro estudo usando HAF mostrou que 0,45
mg de SNV induziu uma formação óssea significativamente maior que quantidades
menores, em 4 e 8 semanas. Neste mesmo estudo, a porcentagem de osso
neoformado foi (para cada razão de SNV/HAF mg): 20,22% ± 5,53 (0/40), 11,72% ±
3,53 (0,15/40), 42,14% ± 4,43 (0,45/40 mg) e 31,22% ± 8,58 (0,75/40 mg),
apresentando uma diferença significativa entre os grupos 0/40 mg e 0,45/40 mg (p =
0,17) e entre os grupos 0,15/40 mg e 0,45/4 mg (p = 0,002), em 8 semanas (62).
A maioria dos estudos usaram TCP como biomaterial e apresentaram
resultados positivos. Nyan et al afirmou que a porcentagem de osso neoformado foi
significativamente maior no grupo TCP-SNV (65,3% ± 6,3), quando comparada com o
grupo controle (15,8% ± 3,5) ou TCP sozinho (31,4% ± 3,8), no final do período
experimental (p < 0,01) (64). Outro estudo usando β-TCP com 0,1mg de SNV mostrou
que o uso da SNV formou uma quantidade de osso significativamente maior, em 6 (p
< 0,001) e 8 (p < 0,05) semanas, quando comparado com grupo controle ou TCP
sozinho (65).
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Além disso, BCP associado a SNV apresentou uma área tecidual de osso
neoformado maior (12,71% ± 1.21), quando comparada com o grupo controle (0,00%
± 0,00) ou BCP sozinho (9,04% ± 0.86) (12). Entretanto, nenhum resultado
significativo foi observado com o uso de estatinas associadas a partículas de HA (65).
Yin et al usou cimento macroporoso de fosfato de cálcio e, através de uma análise
histomorfométrica, evidenciou que a quantidade de osso neoformado do grupo
associado a SNV (7,4% ± 3,3) foi significativamente maior, quando comparada com o
grupo sem SNV (3,6% ± 1,4) (p < 0,05) (67).
SNV (5 mg) em associação com nHA apresentou um efeito de sinergismo, pois
a matriz do osso neoformado mostrou características morfológicas superiores, quando
comparada com nHA ou SNV sozinhos (66). Além disso, outro estudo também
observou um efeito positivo no reparo ósseo usando 5 mg de SNV (12).

Tabela 4. Efeitos do fosfato de cálcio associado a SNV no reparo ósseo
Ref

Adah
et

M.A. /

Período

L.I.

Exp.

Ratos n=5/

30 dias

al Fêmur (2mm)

Biomaterial

TCP

SNV

5 mg

Preparo do

Conclusão

biomaterial

principal

N.D.

SNV melhorou

Lisina

Dados

Qualitativo

o reparo ósseo

2006
Nyan
et
2009

Ratos n=7/
al Calvaria
(5mm)

2, 4, 8

14 mg α-TCP

0; 0,01;

semana

(partículas)

0,1;

dissolvida em

0,25;

etanol e aplicada

s

0,5 mg

SNV foi

SNV (0,1 mg)
melhorou o
reparo ósseo

ao -TCP

% AONF (8 semanas)
Controle: 41,6710,78
α-TCP: 74,299,48

p<0,01

α-TCP+0,1SNV: 97,861,49
Volume ósseo (8 semanas)
Grupo TCP-0,1: maior formação
significativa de volume ósseo que
TCP sozinho (p<0,001)

Nyan
et
2010

Ratos n=6/
al Calvaria
(5mm)

3, 7, 10, 14 mg α-TCP
14 e 21
dias

(partículas)

0,1 mg

SNV foi

SNV melhorou

dissolvida em

o reparo ósseo

etanol e aplicada
ao -TCP

na 2 e 3
semanas

% AONF (21 dias)
Controle: 15,83,5
α-TCP: 31,43,8
α-TCP+0,1SIM: 65,36,3

p<0,01
p<0,01
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Tabela 4 (continuação). Efeitos do fosfato de cálcio associado a SNV no reparo ósseo.

Ref

M.A. /

Período

L.I.

Exp.

Rojba

Ratos n=6/

6e8

14 mg α-TCP,

ni et al

Calvaria

semana

(5mm)

s

2011

Biomaterial

SNV

Preparo do
biomaterial

0,1 mg

Conclusão
principal

SNV foi

SNV melhorou

β-TCP e HA

dissolvida em

o reparo ósseo

(partículas)

etanol e

para TCPs,

incorporada ao

mas não para

biomaterial

HA
SNV melhorou

Yin et

Coelho n=8 /

4

CFC

1 % em

SNV foi

al 2012

Fêmur

semana

macroporoso

peso

homogeneizada

(5x10mm)

s

Coelho n=5/

4e8

com a fase sólida

al 2013

câmaracalvaria
(5 x 3 mm)

HAF (40 mg)

*Controle: 36
*α-TCP: 60
*α-TCP+0,1SIM: 71

p<0,001
p0,05

% AONF (4 semanas)

CFC: 3,61,4
p<0,05

CFC+1%SNV:7,43,3

0; 0,15;

SNV foi

SNV (0,45mg)

semana

0,45;

dissolvida em

melhorou o

s

0,75 mg

etanol e aplicada

reparo ósseo

a HA

% AONF (8 semanas)

o reparo ósseo Controle: N.A.

do cimento
Gao et

Dados

% AONF (4 semanas)
Sem coágulo
HAF: 22,454,04
p=0,004

HAF+0,45SIM:41,1111,79
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Tabela 4 (continuação). Efeitos do fosfato de cálcio associado a SNV no reparo ósseo.
Santa
na

et

al 2016

Ratos n=6 /

8

Calvaria

semana

(5mm)

s

BCP (14g)

0,1 mg

SNV foi

SNV melhorou

dissolvida em

o reparo ósseo Controle: 0,000,00

etanol e BCP foi

% AONF (4 semanas)

BCP: 9,040,86

p<0,05
p<0,05

embebido na

BCP+0,1SIM: 12,711,21

solução de SNV
Shahr

Coelhos n=4 /

ezaie

Fêmur

mg)

5mg SNV

(3 x1,5 mm)

(pó)

melhorou o

nHA: N.D.

reparo ósseo

SNV: N.D.

et
2017

al

30 dias

nHA (0 e 1

0,5 mg

N.D.

1 mg nHA+

% VONF (30 dias)
Controle: N.D.
p=0,001
p<0,05
p<0,05

nHA + SNV:N.D.

M.A.= Modelo animal; L.I.= Local de implantação; Exp.= Experimental; SNV=Simvastatin; HA= Hidroxiapatita; TCP= Fosfato
tricálcico; nHA= nanoHidroxiapatita; %AONF: porcentagem da área de osso neoformado; * valor aproximado obtido através do
gráfico, pois os autores não forneceram o valor numérico; CFC=Cimento de fosfato de cálcio; %VONF: porcentagem do volume de
osso neoformado; HAF= Fibra de hidroxiapatita; BCP: Fosfato de cálcio bifásico; N.D.: Não disponível.
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4.2. ESTUDO CLÍNICO

4.2.1. Participantes de pesquisa

As características dos participantes deste estudo estão apresentadas no
quadro abaixo (quadro 4). Aparentemente, os dois grupos estão balanceados no
baseline. Ocorreu a exclusão de três participantes da pesquisa de cada grupo
experimental devido ao deslocamento da membrana de PPP antes dos 15 dias
programados para sua remoção, resultando em um tamanho amostral final de 13
participantes por grupo analisado (figura 6).

Quadro 4. Características dos participantes da pesquisa por grupo.
Variáveis
Idade (MédiaDP*)
Gênero
Dente
Razão para extração

Grau de dificuldade
da extração**

*DP:

Categoria
Feminino
Masculino
Pré-molares
Molares
Periodontal
Cárie
Fratura
Fácil
Médio
Difícil

Grupo controle
43,6 ± 4,93
6
7
2
11
4
6
3
6
5
2

Grupo teste
44 ± 2,82
8
5
3
10
4
5
4
8
3
2

Desvio padrão.
de dificuldade da extração
Fácil: tempo para exodontia inferior a 10 min,
Médio: tempo para exodontia superior a 10 min e inferior a 30 minutos,
Difícil: tempo de exodontia superior a 30 minutos

**Grau
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CONSORT 2010 Flow Diagram

Recrutamento

Avaliado para elegibilidade (n= 32)
Excluídos (n= 0)
Não atende aos critérios de inclusão
(n= 0)
Randomização (n= 32)

Alocação
Alocado no grupo teste (n= 16)

Alocado no grupo controle (n= 16)

Sinvastatina + Membrana de polipropileno

Membrana de polipropileno

Follow-Up
Perda de follow-up (n= 0)
Intervenção descontinuada (3)

Perda de follow-up (n= 0)
Intervenção descontinuada (3)

rf

Avaliação
Avaliado quanto ao objetivo (n=13)

Avaliado quanto ao objetivo (n=13)

Figura 6. Diagrama de fluxo do CONSORT 2010.

4.2.2. Análise da pureza da amostra de SNV

O espectro representativo da RMNH da análise da amostra e as regiões de
integração (figura 7) foram utilizados para calcular a fração mássica da SNV da
amostra. A Tabela 5 apresenta os resultados de fração mássica de sinvastatina na
amostra utilizando dois sinais de RMNH diferentes para integração e o resultado final
da combinação de ambos (Anexo 6).
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Figura 7. A análise do espectro da amostra e do padrão interno, mostrando as regiões
de integração.

Tabela 5. Resultado da fração mássica da sinvastatina
Análise
Sinal de 6,2 a 5,1 ppm
Sinal de 4,9 a 4,1 ppm
Combinação de resultado

Fração mássica de
SNV na amostra
(mg/g)
984,8
986,8
985,8

Incerteza expandida
(mg/g)
0,8
2,1
3,0

4.2.3 Tamanho médio do rebordo alveolar (T1)

O tamanho médio do rebordo alveolar em todas as secções horizontais e na
vertical não apresentaram diferença entre os grupos SNV e controle em T1. Antes da
extração dentária as medidas de cada participante de pesquisa foram analisadas, e
todos os dados apresentaram uma distribuição normal (teste de Shapiro-Wilk), sem
outliers (Teste de Rout, Q=1%), e p>0,05 no teste t não pareado (figura 8).
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Figura 8. Gráfico com as medidas horizontais e verticais para o grupo teste e controle
em T1. A barra representa a média e intervalo de confiança a 95% (n=13). As amostras
passaram pelo teste de normalidade (Shapiro Wilk) e mostrou p>0,05 no teste t. Não
foram encontrados outliers (Teste de Rout, Q=1%)
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4.2.4. Alterações dimensionais no rebordo alveolar

Dados das alterações dimensionais e análises estatísticas (figura 9 e 10) estão
dispostos na tabela 6. A perda da dimensão óssea do rebordo alveolar foi
significativamente menor no grupo teste em todas as seções horizontais e na medida
vertical.

Tabela 6. Alterações dimensionais horizontal e vertical, entre T1 e T2, em média e
intervalo de confiança 95% (milímetros). Teste t não pareado (=0,05).
Seção A (1mm)

Seção B (3mm)

Seção C (5mm)

Profundidade

Grupo
1,27 (1,06-1,49) 1,26 (1,47-1,05)
controle
Grupo
1,02 (0,94-1,11) 1,01 (0,93-1,08)
Teste
Diferença
0,25  0,12
0,250,11
p
0,044*
0,044*
*Estatisticamente significante (p<0,05)

1,25 (1,04-1,46)

1,46 (1,31-1,61)

1,01(0,92-1,09)

0,95 (0,85-1,06)

0,240,12
0,048*

0,510,09
<0,0001*

Alteração dimensional horizontal (mm)
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▲ Placebo
● SNV

Profundidade avaliada
Figura 9. Gráfico das médias das alterações dimensionais horizontais para grupo
controle (▲Placebo) e teste (●SNV) e distribuição individual. O teste t não pareado
(intervalo de confiança 95% e n=13) apresentou o valor de p estatisticamente
significante, comparando os dois grupos nas diferentes profundidades: p=0,044 (1
mm), 0,044 (3 mm) e 0,048 (5 mm).

Alteração dimensional vertical (mm)
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▲ Placebo
● SNV

Placebo

SNV

Figura 10. Gráfico das médias das alterações dimensionais verticais para grupo
controle (▲Placebo) e teste (●SNV) e distribuição individual. O teste t não pareado
(intervalo de confiança 95% e n=13) apresentou o valor de p estatisticamente
significante, comparando os dois grupos (p<0,0001**** ).

4.2.5. Índice de reparo

Nas análises realizadas nos tecidos moles 7 dias após a cirurgia, não houve
diferença estatisticamente significante entre os grupos teste e controle para o índice
de reparo (p=0,63 [teste de Mann-Whitney]) (figura 11). Os valores médios
encontrados foram 3, para o grupo controle, e 4, para o grupo teste.

Índice de cicatrização
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Placebo

SNV

Figura 11. O gráfico de diagrama de caixa (boxplot) apresenta a mediana do índice de
cicatrização e percentil (5-95%). O teste de Mann-Whitney (n=13) não pareado não
apresentou valor de p significante entre dois grupos (p=0,63).

4.2.6. Percepção de dor e número de medicamentos para manejo de dor

Não houve diferença estatisticamente significante na avaliação de percepção
de dor (p=0,23 [teste de Mann-Whitney]) entre os grupos teste (mediana = 4) e
controle (mediana = 5) (figura 12). Além disso, o número de medicamentos para
controle de dor ingeridos pelos diferentes grupos também não apresentou diferença
estatística (p=0,25 [teste de Mann-Whitney]) (figura 13).

Escala Análoga Visual (VAS)
escala análoga visual
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Placebo

SNV

Número de medicamentos
escala análoga visual

Figura 12. O gráfico de diagrama de caixa (boxplot) apresenta a mediana do VAS e
percentil (5-95%). O teste de Mann-Whitney (n=13) não pareado não apresentou valor
de p significante entre dois grupos (p=0,2).

Placebo

SNV

Figura 13. O gráfico de diagrama de caixa (boxplot) apresenta a mediana do número
de medicamento para controle de dor e percentil (5-95%). O teste de Mann-Whitney
(n=13) não pareado não apresentou valor de p significante entre dois grupos (p=0,25)
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4.2.7. Avaliação histológica ilustrativa

A figura 14 é uma fotomicrografia da amostra da trefina de cada grupo, com um
aumento de 4 e 10 vezes. Noventa dias após o procedimento cirúrgico, a análise
microscópica das amostras não apresentou sinais de infecção ou necrose. Ambos os
grupos exibiram neoformação óssea na área central do defeito ósseo. O grupo
controle apresentou área de osso neoformado trabeculado intercalado com tecido
conjuntivo (figura 14 A). No grupo teste, uma quantidade maior de osso trabecular
neoformado foi observado, em comparação com o grupo controle. Além disso, não foi
encontrado resíduo do gel aplicado dentro do alvéolo. Também foi possível identificar
pequenas ilhas de tecido conjuntivo (figura 14 B).

Figura 14. Fotomicrografia representativa do alvéolo 90 dias após o procedimento
cirúrgico. Grupo controle (A) e Grupo teste (B). Osso neoformado (ONF) e tecido
conjuntivo (TC). Tecido corado com tricrômico de Masson.
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5. DISCUSSÃO

5.1. REVISÃO SISTEMÁTICA

Em relação a regeneração óssea, o fosfato de cálcio como carreador de estatina
pode ser uma alternativa valiosa a células ou fatores de crescimento. Por esta razão,
essa associação (fosfato de cálcio e estatina) pode ser recomendada para aplicação
clínica. Essa revisão sistemática buscou fornecer informações sobre como estatinas
associadas ao fosfato de cálcio afeta a formação óssea e a biocompatibilidade do
biomaterial.
Para o reparo ósseo, a dose efetiva de SNV sistêmica é maior do que a dose
rotineira para aplicações clínicas (20-40 mg/dia). Por essa razão, aplicação local da
estatina pode ser uma alternativa para alcançar concentrações terapêuticas para
regeneração óssea e evitar efeitos adversos de doses sistêmicas (69). Devido a
possibilidade de reduzir a resposta inflamatória com a aplicação tópica, é importante
analisar a resposta tecidual da estatina aplicada localmente. Shahrezaie et al afirma
que nHA e SNV melhoraram a biocompatibilidade do arcabouço (66), corroborando
com outro estudo in vivo o qual demonstra que SNV reduziu de forma significativa
citocinas pró-inflamatórias e aumentou os níveis de citocinas anti-inflamatórias (70).
Apesar da SNV tópica apresentar propriedades anti-inflamatórias, essa resposta
muda com doses altas. Esse fato pode ser demonstrado em um estudo de Stein et al,
no qual aplicação local de 2.2 mg de SNV causou inflamação significativa em tecido
mole em mandíbula de rato, comparada com doses menores (71). Além disso, uma
alta dose (10% em peso) pode produzir uma resposta inflamatória e induzir uma
necrose muscular severa ao redor do biomaterial (67). A maioria dos artigos
analisados nesta revisão sistemática avaliaram a resposta inflamatória e observaram
nenhuma ou leve reação inflamatória com baixas concentrações de SNV (0,1 a 0,45
mg)(12,62–65,67), sendo que esta reação decresceu ao longo do período
experimental em todos os estudos.
Em vários estudos, um dos principais objetivos foi determinar a dose ideal de
SNV para induzir formação óssea enquanto minimiza a resposta inflamatória. Stein et
al afirmou que 0,1 mg de SNV no gel de metilcelulose em uma membrana de ácido
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polilático resultou em uma inflamação local mínima, porém falhou em estimular um
crescimento ósseo significante (71). Entretanto, quando 0,1 mg de SNV
(aproximadamente 0,71 % em peso) foi usado, com carreadores de fosfato de cálcio,
foi capaz de induzir uma maior formação óssea causando apenas uma leve
inflamação (12,63–65). Além disso, outro estudo usando doses diferente de SNV (0;
0,15; 0,45; 0,75 mg de SNV em 40 mg fosfato de cálcio), concluiu que 0,45 mg de
SNV seria a dosagem ideal porque induziu uma significativa maior quantidade de
formação óssea comparada com dosagens mais baixas, sem promover resposta
inflamatória (62). Proporcionalmente, 0,45 mg de SNV em 40 mg de carreador é
aproximadamente 1,1 % em peso; assim, este estudo corrobora com Yin et al, o qual
mostrou que 1 % de peso de SNV não apresentou resposta inflamatória e melhorou a
formação óssea (67).
Vários estudos sugeriram que o efeito ósseo anabólico da estatina é dosedependente até um certo nível (62,63,72), pois doses muito altas demonstraram uma
inflamação mais intensa e prolongada. A resposta inflamatória sob condições normais
é autolimitada, contribuindo através da remoção de tecidos necróticos, debrís e
contaminantes bacterianos, assim como recrutando e ativando fibroblastos (73).
Entretanto, altas doses podem provocar uma reação inflamatória excessiva, a qual
pode estimular a produção de citocinas inflamatórias e impedir o processo de
cicatrização (62,73).
SNV afeta positivamente o metabolismo ósseo, pois ela aumenta a expressão
de BMP-2 e inibe a apoptose dos osteoblastos, induzindo a diferenciação
osteoblástica, a osteogênese e nova formação óssea. Além disso, SNV reduz a perda
óssea, evitando a atividade osteoclástica e a osteoclastogênese através da redução
da diferenciação de macrófagos e monócitos em osteoclastos (74,75). Os estudos
desta RS reforçam esta informação, pois todos os manuscritos demonstram que SNV
associada ao fosfato de cálcio aumenta a regeneração óssea, com sete dos oitos
estudos produzindo resultados estatisticamente significantes (12,62–67). O efeito
positivo da SNV foi reconhecido quando uma área ou volume de osso neoformado foi
significativamente maior no grupo que associava a SNV com o fosfato de cálcio
quando comparado o fosfato de cálcio sozinho.
É senso comum que nenhum modelo animal é capaz de simular
completamente o osso humano em relação a macroscopia, microscopia e
remodelagem (76). Entretanto, há evidências de que quase 50% de todos os modelos
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animais usados para analisar reparo ósseo são ratos e coelhos (77). Que foram os
dois modelos animais considerados neste estudo. Porém, o uso de ambos resultou na
mesma conclusão: SNV associada ao fosfato de cálcio promoveu uma formação
óssea significativamente maior que o fosfato de cálcio sozinho. De fato, a análise de
diferentes modelos animais alcançando os mesmos resultados reforça a conclusão
deste estudo. Há limitações para extrapolar o resultado de estudos em animais para
humanos, porém resultados positivos em dois modelos animais distintos podem
indicar maior previsibilidade dos resultados clínicos. Vários estudos clínicos já
confirmaram estudos in vivo prévios, mostrando uma boa concordância entre estudos
pré-clínicos e clínicos em relação ao enxerto ósseo (78,79).
Além disso, nos estudos incluídos, os enxertos ósseos foram avaliados em dois
diferentes tipos de osso: fêmur e calvaria, formados por processos de ossificação
distintos, endocondral e intramembranoso, respectivamente. Entretanto, SNV
melhorou significativamente o reparo ósseo, independentemente da origem óssea,
reforçando seu efeito positivo.
Ademais, considerando o preparo do biomaterial, foi observado que na maioria
dos estudos incluídos, a incorporação da SNV ao fosfato de cálcio foi similar. Primeiro,
a SNV foi dissolvida em etanol e então incorporada ao fosfato de cálcio por
gotejamento sob condições estéreis ou por embebição. Apenas um estudo (67)
misturou SNV com a porção sólida do cimento de fosfato de cálcio, e então as fases
sólida e líquida foram misturadas. Independentemente do processo de associação da
SNV com o biomaterial, o grupo com SNV mostrou estatisticamente uma maior
formação de novo osso.
Outro ponto a ser analisado é biodegradabilidade do biomaterial. No estudo de
Shahrezaie, a nHA, com ou sem SNV, degradou em até 30 dias após a implantação
e foi substituída por tecido ósseo. Além disso, após 60 dias o biomaterial foi substituído
por osso compacto corticomedular (66). Entretanto, outro estudo demonstrou que HA
foi o biomaterial que menos degradou (65), mostrando que a nanoestrutura do estudo
anterior pode ter contribuído para sua bioabsorção através do aumento da razão
superfície volume, que poderia ter levado a uma taxa de reabsorção mais alta (80).
Além do mais, α-TCP e β-TCP são menos estáveis que a HA e são mais solúveis em
ambientes aquosos (81), então, dentro do corpo, β-TCP pode ser degradado mais
rapidamente que HA (82,83). Ademais, α-TCP se mostrou apresentando a maior
bioabsorção, seguido do β-TCP e HA (65). Neste mesmo estudo, α-TCP e β-TCP
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carreando SNV apresentaram maior reabsorção, o que pode ser explicado pela
remodelação óssea em volta do biomaterial (65).

5.2. ESTUDO CLÍNICO

Este estudo clínico foi conduzido com o objetivo de avaliar o efeito do gel SNV
1,2% na preservação do rebordo alveolar após a extração dentária, comparando com
os alvéolos tratados com o placebo. Considerando a importância clínica da
preservação do rebordo alveolar para a reabilitação oral do paciente. Até este
momento, de acordo com o conhecimento dos autores deste trabalho, este é o
primeiro Estudo Clínico Randomizado a analisar o efeito isolado do gel de SNV 1,2%
nos rebordos alveolares após a extração dentária.
Uma revisão sistemática (37) demonstrou que após a extração dentária, a
expectativa é de uma reabsorção fisiológica levando a uma alteração dimensional
horizontal (3,79 ± 0,23 mm) maior que a vertical (1,24 ± 0,11 mm) após 6 meses. E
que essa alteração é mais agressiva nos primeiros 3 meses. Porém, neste estudo, o
grupo tratado com placebo apresentou, em valores absolutos, uma redução horizontal
(1,270,39 mm) menor que a redução vertical (1,46 0,27 mm). Essa diferença pode
ter ocorrido porque todas as medidas horizontais neste estudo foram tomadas através
da TCFC no período de 3 meses, enquanto a RS utilizou diferente métodos de
medidas e foram analisadas após 6 meses.
Uma RS in vivo analisou o efeito local da aplicação de estatinas na regeneração
óssea de defeitos não periodontais. Uma análise quantitativa demonstrou uma
formação óssea estatisticamente maior quando os animais receberam aplicação local
de estatina, sendo possível fechar defeitos de tamanho crítico (84). Ademais, um
estudo pré-clínico concluiu que HA em associação com a SNV aumentou
significativamente a regeneração óssea de um defeito crítico mandibular em ratos
saudáveis, diabéticos e osteoporóticos (p = 0,017; p = 0,017; p = 0,011,
respectivamente) (85).
Em relação a estudos em humanos, até o momento, não foi possível encontrar
nenhum estudo randomizado controlado utilizando SNV para preservação de rebordo
alveolar após a extração. Por outro lado, há alguns estudos usando estatina para tratar
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defeitos ósseos periodontais. Por exemplo, uma RS (86), com 15 estudos clínicos
controlados, avaliou quantitativamente o efeito da estatina como único adjuvante no
tratamento mecânico periodontal, e foi observado que SNV melhorou cada parâmetro
periodontal considerado (profundidade de sondagem, nível de inserção clínica e
defeitos intraósseos). Esta RS está corroborando com outra revisão sistemática (87),
a qual afirma que estatinas podem ser promissoras para regeneração periodontal.
Desta forma, além da melhora nos defeitos ósseos periodontais, a SNV pode
reduzir a reabsorção óssea em alvéolos após a extração dentária, visto que este
ensaio clínico observou que o gel de SNV reduziu significativamente as alterações
horizontais (22 a 25%) e verticais (33%) em rebordos alveolares pós-extração.
Representando uma preservação horizontal e vertical de 0,25 e 0,51 mm,
respectivamente. A média da alteração dimensional observada no grupo teste após 3
meses foi de 1,01 ±0,15 (horizontal) e 0,95 ±0,19 mm (vertical). Devido a um baixo
desvio padrão (nas medidas horizontais e verticais) e com um tamanho de amostra
de 13 participantes de pesquisa, o poder de análise deste estudo foi maior do que
97%, permitindo confiança nos dados desta pesquisa. Entretanto, a relevância clínica
destes dados deve ser considerada. Para as medidas horizontais, 0,25 mm a mais de
osso no grupo teste pode não ser significante clinicamente, porém 0,51 mm de osso
na medida vertical é relevante considerando a estabilidade do implante.
Um estudo com coelhos demonstrou 308% de maior formação óssea em
defeitos enxertados com estatinas e colágeno, comparado com defeitos enxertados
ao apenas com colágeno (p<0,0001) (88) . Porém, um estudo piloto em humanos (89),
utilizando um arcabouço de poli D,L-lactídeo-co-glicolídeo/HA/SNV não observou o
efeito benéfico da SNV, pois os enxertos que não foram perdidos, apresentaram
formação de tecido conjuntivo ao seu redor. Entretanto, isso pode ter ocorrido devido
a ausência de uma membrana no estudo piloto. No presente estudo foi utilizada uma
membrana intencionalmente exposta para manter o gel dentro do alvéolo e o formato
do rebordo (33), além disso, o uso da membrana não-absorvível pode reduzir a
reabsorção do enxerto (90), a formação de tecido conjuntivo dentro do alvéolo (91) e
induzir de forma significativa a formação de tecido gengival queratinizado (42). A
membrana de PPP utilizada neste estudo, se mostrou capaz de manter o rebordo
alveolar (92). Entretanto, ela apresenta uma alta memória elástica, o que dificulta sua
adaptação no rebordo alveolar, o que resultou no deslocamento da membrana de 7
participantes de pesquisa neste estudo. Por essa razão esses participantes foram
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excluídos, segundo mostra o fluxograma do Consort (figura 6). Desta forma, a
utilização desta membrana pode ser considerada uma dificuldade da técnica do
procedimento.
A osteoporose pós menopausa está associada a deficiência de estrogênio que
ocorre no climatério, sendo esta caracterizada por uma alta reabsorção óssea devido
há um aumento da atividade osteoclástica (93). A média etária das mulheres
brasileiras ao entrar no climatério é de 51,2 anos (94). Neste estudo, a idade média
dos participantes de pesquisa foi de 43,6 (± 4,93) anos para o grupo controle e de 44
(± 2,82) anos para o grupo teste. Desta forma, a idade média dos grupos não alcança
a do climatério, reduzindo o risco de viés.
Cada participante de pesquisa foi submetido a apenas uma TCFC no T1, que
foi realizada antes da exodontia, permitindo a avaliação da necessidade da extração
dentária e a medida das paredes do rebordo alveolar com o mínimo possível de dose
de radiação. Mesmo considerando que as exodontias foram realizadas de forma
minimamente traumática e os alvéolos foram cuidadosamente inspecionados, a
ausência de uma tomada tomográfica logo após a extração pode gerar uma fonte de
viés.
Estudos em humanos investigando cicatrização alveolar demonstram que o
coágulo primário passa por uma remodelação quase total durante a primeira semana
após a extração, seguido da produção de uma matriz de osteóide (95). A ação
osteoindutiva da SNV também ocorre na primeira semana de cicatrização, com a
expressão do Fator de Crescimentos Endotelial Vascular no terceiro dia e BMP-2 no
quarto dia (88). Desta forma, a atuação da SNV pode auxiliar na quantidade e
qualidade da formação inicial da matriz e osteóide e pode até apresentar um padrão
semelhante a aplicação direta de BMP (96).
A ausência de um grupo sem tratamento nenhum (cicatrização espontânea)
não permitiu a avaliação da real influência do alvéolo coberto com a membrana PPP
na preservação do rebordo alveolar. Neste presente ensaio clínico randomizado, os
alvéolos que receberam apenas PPP (grupo controle) mostraram uma média de 1,26
mm na redução dimensional horizontal. Dados de revisões sistemáticas que avaliaram
alteração na espessura de alvéolos com cicatrização espontânea mostraram uma
média na reabsorção óssea em torno de 3,87 mm (36,37). O uso da barreira física não
absorvível pode ter contribuído na preservação da arquitetura do rebordo e na
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estabilização do coágulo. Entretanto, esses dados devem ser confirmados em futuros
ensaios clínicos randomizados.
Estudos prévios têm demonstrado que a SNV possui efeito anti-inflamatório
(32,97) provavelmente relacionado com a inibição da Rac 1 guanosina trifosfatase,
reduzindo a expressão de interleucina-6 e interleucina-8. Entretanto, o presente
estudo não observou efeitos significativo da SNV na melhora do nível de cicatrização
de tecido mole (p=0,63) ou na redução de dor (p=0,23), entre os grupos teste e
controle após 7 dias de acompanhamento. Alguns fatores, como qualidade da
higienização no período pós-operatório e presença de membrana intencionalmente
exposta, podem atuar como fatores de confusão favorecendo o acúmulo de biofilme
e, consequentemente, atuando de forma negativa no nível de cicatrização do tecido
mole.
Apesar deste estudo ter demonstrado uma menor alteração dimensional no
grupo tratado com gel de SNV, não foi possível a análise da qualidade e densidade
óssea, representando uma limitação deste estudo. Contudo, há evidências que a
aplicação local de SNV pode melhorar a densidade trabecular e mineralização óssea
(98,99).
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6. CONCLUSÕES

6.1. REVISÃO SISTEMÁTICA

A revisão da literatura evidencia que a aplicação local de SNV com fosfato de
cálcio é biocompatível e induz uma maior formação de osso, a qual é estatisticamente
significante, resultando em 18,3 a 107,97 % mais osso que o fosfato de cálcio sozinho.
Assim, os resultados até agora demonstram que o fosfato de cálcio associado a SNV
aumenta o reparo ósseo, sendo relevante para regeneração clínica de defeitos
ósseos. Entretanto, estudos mais padronizados são recomendados, pois a dose ideal
do biomaterial ainda não foi estabelecida devido a falta de padronização na dose de
SNV e no tipo de fosfato de cálcio. Portanto, estudos clínicos são encorajados para
investigar o impacto da SNV no reparo de defeitos ósseos em humanos.

6.2. ESTUDO CLÍNICO

Foi possível concluir que a sinvastatina 1,2% em gel e membrana de PPP
promoveu menor redução das dimensões do rebordo alveolar, verticais e horizontais,
após a extração dentária em relação ao grupo controle. Esses resultados, associados
com a ausência de diferença significativa na percepção de dor e índice de cicatrização,
consolidam a relevância clínica deste tratamento. O presente estudo tem impacto
clínico prático pois representa uma alternativa terapêutica viável para a proteção da
perda de dimensão vertical, a qual é de extrema importância para a estabilidade do
implante dentário.
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will
be will be discussed between the two reviewers
resolved
and any remaining disagreements will be
resolved by a third reviewer.
Define all inclusion and exclusion criteria based on:
Inclusion criteria: in vivo pre-clinical studies
Type of study (design)
Exclusion criteria: in vitro pre-clinical
studies; clinical studies (humans)
Inclusion criteria: all kinds of animals, ages
Type of animals/population and genders
(e.g. age, gender, disease Exclusion criteria:
animals having any
model)
infection or systemic disorder, for instance:
osteoporosis, osteopenia , diabetes
Inclusion criteria: Implantation of biomaterial
in bone defects in animals during surgical
process.
Type of intervention (e.g. Exclusion
criteria:
Biomaterial
dosage, timing, frequency) associated/coating
implants,
systemic
administration of statin, biomaterial ectopic
injection or associated with another
substance, cells or growth factors.
Inclusion
criteria:
Histological
and
histomorphometrical evaluations: new bone
Outcome measures
formation, osseoconduction, biosorption and
biocompatibility.
Exclusion criteria:
Inclusion criteria: English, Portuguese,
Language restrictions
French and Spanish
Exclusion criteria:
Inclusion criteria: all publication dates
Publication date restrictions
Exclusion criteria: none
Inclusion criteria:
Other
Exclusion criteria:
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30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

Selection phase: Screening title/abstract
1. Duplicates
2. Language
3. Not in vivo
4. Biomaterial associated/coating implants
5. Systemic administration
6. Animals having systemic disorders or
infections
7. Any association with another substance,
cells or growth factors.
Sort and prioritize your 8. Ectopic injection
exclusion
criteria
per
selection phase
Selection phase: screening full text
1. Biomaterial associated/coating implants
2. Systemic administration
3. Animals having systemic disorders or
infections
4. Any association with another substance,
cells or growth factors.
5. Ectopic injection
6. Any outcome that is not related to bone
formation, osseoconduction, bioresorption or
biocompatibility.
Study characteristics to be extracted (for assessment of external validity, reporting
quality)
Authors, title, year, language, contact author
Study ID (e.g. authors, year)
e-mail , DOI
Experimental animal, sample size per group,
Study design characteristics
experimental
period,
vehicle,
statin
(e.g. experimental groups,
concentration, local of implantation, outcome
number of animals)
analyzing method
Animal
model
characteristics (e.g. species, Animal species, age, weight, gender
gender, disease induction)
Intervention characteristics
experimental
period,
vehicle,
statin
(e.g. intervention, timing,
concentration, local of implantation
duration)
Histological and histomorphometrical data (
Outcome measures
bone formation, osseoconduction, biosorption
or biocompatibility)
Other (e.g. drop-outs)
Assessment risk of bias (internal validity) or study quality
Specify (a) the number of
reviewers assessing the risk
(a) 3 reviewers
of bias/study quality in each
(b) Discrepancies will be solved by
study
and
(b)
how
discussion
discrepancies
will
be
resolved
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Define criteria to assess (a)
the internal validity
of
included
studies
(e.g.
selection,
performance,
detection and attrition bias)
and/or (b) other study
quality measures
(e.g.
reporting quality, power)
Collection of outcome data
For each outcome measure,
define the type of data to be
extracted
(e.g.
continuous/dichotomous,
unit of measurement)
Methods
for
data
extraction/retrieval
(e.g.
first extraction from graphs
using a digital screen ruler,
then contacting authors)
Specify (a) the number of
reviewers extracting data
and (b) how discrepancies
will be resolved
Data analysis/synthesis
Specify
(per
outcome
measure) how you are
planning
to
combine/compare the data
(e.g. descriptive summary,
meta-analysis)

X By use of SYRCLE's Risk of Bias tool4
□By use of SYRCLE’s Risk of Bias tool,
adapted as follows:
□By use of CAMARADES' study quality
checklist, e.g. 22
□By use of CAMARADES' study quality
checklist, adapted as follows:
□Other criteria, namely:

The “new bone formation outcome”
(continuous data) will be expressed as
percentage.

Extraction from text, tables and graphs. In
addition, we will contact authors by e-mail in
case of missing data.
(a)2 reviewers
(b) Discrepancies
discussion

will

be

solved

by

For the “new bone formation” outcome the
data are combined through pairwise metaanalysis. For all other outcomes, descriptive
analyzes will be conducted.

A minimum of 5 articles per outcome
measure is required.
Specify
(per
outcome
It is required that quantitative data is
measure) how it will be
available.
decided whether a metaIt is necessary that studies are not too
analysis will be performed
heterogeneous (no large differences in design
or outcome measures between studies)
If a meta-analysis seems feasible/sensible, specify (for each outcome measure):
The effect measure to be
used (e.g. mean difference, The continuous data (new bone formation)
standardized
mean will be analyzed through the mean difference
difference, risk ratio, odds effect.
ratio)
When significant heterogeneity was found (P
< 0.10), the
The statistical model of results of the random effect model were
analysis (e.g. random or validated. When
fixed effects model)
little heterogeneity was found, the fixed effect
model was
considered.
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46.

47.

48.

49.

50.

Heterogeneity was assessed using the chisquared, and
the possible impact on the meta-analysis was
quantified
The statistical methods to
via I2. Values ≤ 25% were deemed as little
assess heterogeneity (e.g. I2,
heterogeneous,
Q)
while values up to 50% and ≥ 70% were
classified as
medium
and
highly
heterogeneous,
respectively.
Which study characteristics
will be examined as
potential
source
of Animal models used histomorphometry
heterogeneity
(subgroup methodology, and follow-up period.
analysis)
Any sensitivity analyses If high heterogeneity is observed, subgroup
you propose to perform
analyzes will be conducted.
Other details meta-analysis
(e.g. correction for multiple
No correction for multiple testing or multiple
testing,
correction
for
use of control group will be conducted.
multiple use of control
group)
The publication bias will be explored through
The method for assessment a funnel plot. For statistical assessment of
of publication bias
funnel plot asymmetry, we also performed
Egger’s test.

Final approval by (names, affiliations):

Rebecca Cruz, Federal Fluminense
University
Date:
Giovanna
Pesce,
Federal 09/03/2018
Fluminense University
Monica Diuana Calasans-Maia,
Federal Fluminense University
Vittório Moraschini,
Federal
Fluminense University
José Mauro Granjeiro,
Federal
Fluminense University
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ANEXO 3
PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
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ANEXO 4
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Projeto: “Efeito do gel de sinvastatina associado ao uso de membrana de polipropileno
densa intencionalmente exposta na preservação de alvéolos pós-extração: um estudo
clínico randomizado triplo cego”
Pesquisador responsável: Dr. Vittorio Moraschini
Instituição: Universidade Federal Fluminense
Nome
do
(a)
participante
pesquisa(a):____________________________________
Idade:_______________
RG:_______________________
_________________

de
CPF:

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa chamada “Efeito do gel de
sinvastatina associado ao uso de membrana de polipropileno densa intencionalmente
exposta na preservação de alvéolos pós-extração: um estudo clínico randomizado
triplo cego” sob a responsabilidade do pesquisador Dr. Vittorio Moraschini Filho. A
proposta deste estudo é avaliar o efeito do gel de sinvastatina para aumentar o ganho
de osso nos locais em que foram extraídos os dentes para permitir a colocação de
implantes dentários futuros. O passo a passo do que será feito neste estudo busca o
bem estar do participante da pesquisa e a boa documentação de tudo que será
realizado. Para começar será feito um exame da boca, perguntas sobre a saúde de
cada participante, fotografias dos dentes e da gengiva (fotografias do rosto não serão
feitas), moldagem e uma radiografia dos dentes que serão retirados. Todos os
participantes da pesquisa e seus médicos terão direito e acesso a todos os resultados
de exames realizados nesse estudo. Os participantes não terão custos com os
exames que farão. Após esta avaliação, o participante poderá ou não participar do
estudo. Além disso, uma vez iniciado o participante poderá interromper a sua
participação a qualquer momento. Nos casos de entrar no estudo o participante irá
preencher e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido elaborado com duas
cópias, sendo que uma fica com o participante da pesquisa ou por seu representante
legal e uma fica com o pesquisador. A cirurgia será feita após a completa sensação
de anestesia local, sem dor ou desconforto ao participante da pesquisa. Os riscos para
o procedimento serão inerentes a qualquer extração dentária, como por exemplo
hemorragia, dor, infecção e possíveis reações sistêmicas ao anestésico. Além disso,
mesmo que raramente, poderá ocorrer reação alérgica ao gel de sinvastatina utilizado
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no interior do alvéolo. Todas as medidas de proteção serão adotadas nesse estudo
para que a saúde e o bem estar dos participantes sejam resguardados, como por
exemplo exames clínicos, laboratoriais e radiográficos previamente ao procedimento.
Os participantes da pesquisa deverão apresentar dois dentes posteriores em lados
opostos com indicação de extração e sem possibilidade de tratamento. Após a
remoção dos dentes será colocado um gel de sinvastatina e uma membrana que ficará
exposta de um lado, e, no outro lado, será colocado um gel sem sinvastatina (placebo)
e uma membrana que também ficará exposta. Desta forma, todos os participantes
receberão de um lado o gel de sinvastatina e do outro lado um gel sem efeito
(placebo). Após estes procedimentos, o local será fechado com pontos simples nos
dois lados. Os participantes da pesquisa não saberão em quais alvéolos foram
colocados o gel de sinvastatina e o gel placebo. Após a cirurgia todos os participantes
receberão medicação para limpeza do local, medicamentos para evitar dor,
inflamação e antibióticos sem custos. Três meses depois, os participantes da pesquisa
farão um exame radiográfico para avaliar quanto de osso novo cada participante
ganhou com a primeira cirurgia e uma segunda cirurgia será feita para colocação do
implante dentário. Neste momento, um descarte ósseo (biópsia) proveniente da
instrumentação para o implante será coletado para análises. Após 3 meses da
colocação dos implantes, os participantes da pesquisa serão moldados para fazer a
prótese nova que substitui os dentes na mastigação. Os benefícios esperados para
os participantes da pesquisa serão ganhar osso novo no local do dente que foi retirado
para a posterior colocação de implantes dentários e receber uma prótese. Em casos
de dúvidas sobre os procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados
com o estudo, todos os participantes da pesquisa podem telefonar para os telefones
do pesquisador principal, Dr. Vittorio, (21)99662-6930 / 3026-8190. A participação é
voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer momento sem prejuízo
na continuidade do tratamento. As informações referentes ao nome dos participantes
da pesquisa não serão anunciadas. Todos os participantes da pesquisa e seus
acompanhantes serão ressarcidos (reembolsados) das despesas de transporte e
alimentação. Esse reembolso será realizado em dinheiro entregue ao participante de
pesquisa ou seu acompanhante a cada consulta para realização de procedimento e/ou
revisão. Em caso de dúvida sobre o estudo o participante da pesquisa deverá entrar
em contato com o Comitê de Ética do Hospital Universitário Antonio Pedro, no
endereço: Rua Marques do Paraná, 303/4º andar ou através do telefone (21) 2629-
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9189. O Comitê de Ética em Pesquisa é uma comissão composta por profissionais de
diferentes áreas, com experiência em avaliar estudos envolvendo seres humanos e
tem a função de proteger o bem estar dos participantes da pesquisa, através da
avaliação ética, legal, social e científica do estudo que será realizado. Este estudo só
será interrompido em caso de urgência, para manter a proteção dos participantes da
pesquisa e será imediatamente comunicada ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
e à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Nos casos de necessidade
de interrupção sem urgência o estudo só será interrompido após análise e
manifestação, por parte do Sistema CEP/CONEP, que foi o sistema responsável pela
sua aprovação.

Eu,_________________________________________________________________
declaro ter sido informado e concordo em participar, como participante da pesquisa
acima descrito.

Niterói, _____ de _________________ de ______.

________________________________________________________________
Nome e assinatura do paciente ou de seu responsável legal

_________________________________________________________________
Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento
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ANEXO 5
LISTA DE ARTIGOS EXCLUÍDOS APÓS LEITURA TOTAL DO ARTIGO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Chou J, Ito T, Otsuka M, Ben-Nissan B, Milthorpe B. Simvastatin-loaded β-TCP
drug delivery system induces bone formation and prevents rhabdomyolysis in
OVX mice. Adv Healthc Mater. 2013;2(5):678–81.
Hamada H, Ohshima H, Otsuka M. Dissolution medium responsive simvastatin
release from biodegradable apatite cements and the therapeutic effect in
osteoporosis rats. J Appl Biomater Funct Mater. 2012;10(1):22–8. A
Yasuda H, Tanabe K, Sato T, Nomoto S, Miura T, Yoshinari M. Osteogenic effect
of local administration of fluvastatin using a fluvastatingelatin complex in senile
osteoporosis model rats. 2014;23(4):389–98.
Sousa DN de, Santana WM de, Ferreira VM, Duarte WR. Behavioural and
cognitive effects of simvastatin dose used in stimulation of bone regeneration in
rats. Acta Cir Bras. 2014;29(3):151–7.
Allon I, Anavi Y, Allon DM. Topical simvastatin improves the pro-angiogenic and
pro-osteogenic properties of bioglass putty in the rat calvaria critical-size model. J
Oral Implantol. 2014;40(3):251–8.
Yueyi C, Xiaoguang H, Jingying W, Quansheng S, Jie T, Xin F, et al. Calvarial
defect healing by recruitment of autogenous osteogenic stem cells using locally
applied simvastatin. Biomaterials. 2013;34(37):9373–80.
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ANEXO 6
RELATÓRIO DO TESTE DA SINVASTATINA

Serviço Público Federal
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)

Relatório de Ensaio
DIMCI XXXX/2019
Número
Relatório

do

Cliente
Nome: Inmetro/Dimav
Endereço: Av. Nossa Senhora das Graças, 50 - Cep: 25250-020 Xerém – Duque de Caxias -

RJ

Identificação do Item
Item: Amostras de sinvastatina
Fabricante: Bem Viver.
Modelo/Tipo: Não aplicado.
Número de Série: Não identificado.

Código de Identificação: 001-291109

Informações
Administrativas
Processo
Inmetro: 0052600.015798/2018-66

Data do Ensaio: 03/10/2018

Laboratório Responsável: Laboratório de Análise Orgânica (Labor)

Valnei Smarçaro da Cunha
Chefe da Divisão de Metrologia Química e Térmica

Características do Item
Material: Pó branco contido em um frasco de 1 g fornecido pela farmácia BemViver
sob o número de identificação REQ: 001-291109.
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Informações Pertinentes ao Ensaio
Os resultados do ensaio são rastreados ao Sistema Internacional de Unidades (SI),
por intermédio do padrão relacionado na Tabela 1. O método de medição aplicado
foi a Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio, um método primário de razão.
TABELA 1: Padrão Utilizado para Rastreabilidade Metrológica
Descrição
Candidato a MRC de
tereftalato de dimetila

Identificação
Padrão interno de
RMN

Certificado
No

Origem

8436.xxxx (a definir)

Inmetro

Procedimento de Medição
As medições foram realizadas em um espectrômetro Bruker Avance III com um
Magneto Spectrospin 400 operando a 9,4 T. O padrão interno utilizado foi o candidato
a MRC Labor de tereftalato de dimetila que já possui sua certificação tecnicamente
finalizada (envase realizado em agosto de 2017), com um valor certificado de (999,88
± 0,60) mg/g. A amostra foi preparada em triplicata e cada tubo foi analisado 3 vezes,
totalizando 9 medições. Foram pesadas massas em torno de 13 mg do padrão interno
e 18 mg da amostra utilizando a balança PT017 (Incerteza Expandida de 0,0136 mg
– k = 2). As constantes de tempo de relaxação spin-rede (T1) foram determinadas
utilizando uma sequência de inversão-recuperação. As aquisições foram realizadas
utilizando um tempo de repetição de 10 vezes o maior T1.
O solvente utilizado foi o clorofórmio deuterado (CDCl 3) da marca CIL lote 14F-453
(0,6 mL).
A figura 1 abaixo mostra um espectro de RMN de 1H representativo das amostras
analisadas e as regiões de integração utilizadas.
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FIGURA 1: Espectro de RMN de 1H da mistura amostra + padrão interno analisada
mostrando as regiões de integração.

Resultados e Declaração da Incerteza de Medição
A Tabela 2 apresenta os resultados de fração mássica de sinvastatina na amostra
utilizando dois sinas de RMN diferentes para integração e o resultado final da
combinação de ambos está na Tabela 3. A incerteza expandida possui fator de
abrangência k =2, que, para uma distribuição t, correspondem a uma probabilidade
de abrangência de aproximadamente 95 % [1].
TABELA 2: Resultados
Analysis

Signal from 6.2 to 5.1 ppm
Signal from 4.9 to 4.1 ppm

Mass fraction of
simvastatin in the
sample (mg/g)
984.76
986.8

Combined uncertainty
(mg/g)
0,76
2,1

TABELA 3: Resultado final combinado
Mensurando

Valor medido (mg/g)

Incerteza
expandida (mg/g)

Fração
Mássica de
Sinvastatina
na Amostra

985,8

3,0
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Observações
Os resultados acima referem-se à amostra como recebida.

Referências
[1] Avaliação de dados de medição - Guia para a expressão de incerteza de medição
– GUM 2008. Tradução da 1ª edição de 2008 da publicação Evaluation of
measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement – GUM
2008, do BIPM. Duque de Caxias - RJ, 2012. Publicado pelo Inmetro.
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