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   RESUMO 

 

Almeida, CD. Avaliação in vivo do potencial osteogênico de microesferas de hidroxiapatita 

carbonatada associada ao gel de melatonina no reparo ósseo alveolar [dissertação]. Niterói: 
Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2021. 

 

A apatita biológica do osso humano apresenta baixa cristalinidade e contém substituições 

catiônicas e aniônicas na sua estrutura. A substituição parcial do grupamento fosfato ou da hidroxila 

pelo grupamento carbonato associado à ausência de tratamento térmico e baixa temperatura de 

síntese levam à formação de uma hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada mais similar à apatita 

biológica comprovadamente osteocondutora. Para associar a propriedade osteoindutora ao 

biomaterial tem sido investigada a associação de pequenas biomoléculas como a melatonina, que 

é um neurohormônio endócrino produzido predominantemente pela glândula pineal, derivado da 

serotonina e sintetizado a partir do triptofânio. Os procedimentos de preservação da arquitetura 

alveolar permitem a reabilitação com implantes dentários por impedir o colapso dos tecidos moles 

e duros presentes na região. O objetivo do presente estudo foi avaliar o reparo ósseo após 

implantação com microesferas de hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada associada ao gel de 

melatonina em alvéolos de ratos através da avaliação histológica e histomorfométrica. Foram 

utilizados 30 ratos Wistar fêmeas, pesando aproximadamente entre 300 e 350 gramas, distribuídos 

aleatoriamente em 3 grupos experimentais (n=10): G1. microesferas de hidroxiapatita carbonatada 

nanoestruturada associada ao gel de melatonina; G2. Microesferas de hidroxiapatita carbonatada 

nanoestruturada; G3. coágulo sanguíneo (sem preenchimento alveolar). Os animais foram 

eutanasiados após 7 e 42 dias da implantação, em seguida as amostras foram processadas 

histologicamente e coradas com Hematoxilina e Eosina (HE) e com Tricrômico de Masson (TM), 

para serem analisadas histomorfometricamente quanto à presença de osso neoformado, presença 

de tecido conjuntivo e biomaterial residual. As médias encontradas foram analisadas 

estatisticamente pela Análise de Variância (one-way) e pelo teste de Kruskall-Wallis, considerando 

um nível de significância de 0,05. Esse estudo concluiu que ambos os grupos contribuíram para o 

reparo ósseo alveolar e a associação do gel de melatonina não interferiu na biocompatibilidade e 

osseocondução, mas impactou na biodegradação das microesferas de hidroxiapatita carbonatada 

e não favoreceu o reparo alveolar na área implantada.  

 

Palavras-Chave: Melatonina; Reparo ósseo; Regeneração óssea; Exodontia; Ratos; 

 



  

ABSTRACT 

 

Almeida, CD. In vivo evaluation of osteogenic potential of nanostructured carbonated 

hydroxyapatite microspheres associated with melatonon gel in alveolar bone repair [dissertation]. 
Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2021. 

 

The biological apatite of human bone tissue presents low crystallinity and also contains cationic and 

anionic substitutions in its structure. The partial substitution of phosphate or hydroxyl by carbonate 

group associated with the absence of thermically treatment and low temperature of synthesis result 

in the formation of nanostructured carbonated hydroxyapatite which is more similar to the biological 

apatite demonstrably osteoconductive. To associate with the osteoinductive property to the 

biomaterial, the association of small molecules as melatonin (n-acetyl-5-methoxy-tryptamine) has 

been investigated. Melatonin is an endogenous neurohormone, which is produced mainly in the 

pineal gland, derived from serotonin, and synthesized through tryptophan. The procedures used to 

preserve the alveolar architecture allow the rehabilitation with dental implants through the prevention 

of collapse of soft and hard tissues presented on the region. The objective of this study was to 

evaluate the osteogenic potential of nanostructured carbonated hydroxyapatite microspheres 

associated with the melatonin gel in alveolar bone repair of Wistar rats through histological and 

histomorphometric analysis. Therefore, 30 female Wistar rats, weighting approximately 300 to 350 

g were used, divided randomly into three experimental groups with 10 rats in each one (n=10): G1: 

nanostructured carbonated hydroxyapatite microspheres associated with melatonin gel; G2: 

nanostructured carbonated hydroxyapatite; G3: blood clot (without alveolar filling). Animals were 

euthanized after 7 and 42 days of postoperative period. After that samples were processed 

histologically and stained with hematoxylin and eosin (HE) and by Masson's trichrome (TM) in order 

to be analyzed by histomorphometric, light microscopy and electronic to check the presence of 

residual biomaterial, connective tissue, and newly formed bone. The averages found were analyzed 

statistically by Vacancia Analysis (one-way) and by Kruskal-Wallis test considering significant 

differences of p <0.05. This study concluded that both groups contributed to alveolar bone repair 

and the association of melatonin gel did not interfere with biocompatibility and osseoconduction but 

impacted the biodegradation of carbonated hydroxyapatite microspheres and did not favor alveolar 

bone repair. 

 

Keywords: Melatonin; Bone Repair; Bone Regeneration; Tooth extraction; Rats 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Devido ao maior uso dos implantes dentários nas reabilitações orais e ao aumento da 

incidência de fraturas ósseas, os enxertos ósseos têm sido muito estudados 

contribuindo com novas técnicas e materiais para a regeneração óssea. Há diferentes 

tipos deles, mas o autógeno, o qual é usado o próprio tecido do paciente, é 

considerado o padrão ouro da regeneração óssea. No entanto, ele apresenta limitação 

clínica como a morbidade, dor e infecção da área doadora1-2. Nesse sentido, os 

enxertos sintéticos têm sido muito pesquisados tendo a hidroxiapatita (HA) como o 

material mais utilizado desse grupo3. A HA é um fosfato de cálcio sintético muito 

utilizado como substituto ósseo por ser similar química e estruturalmente à fase 

mineral dos dentes e ossos humanos e também devido às suas propriedades de 

biocompatibilidade, osteocondutividade, não toxicidade e bioatividade4-7, além de sua  

utilização como carreador de drogas em diversas aplicações biomédicas 8-12.Embora 

possuam excelentes propriedades físico-químicas, a HA tem sua aplicabilidade clínica 

limitada, pois a comercialmente disponível no mercado é tratada termicamente em 

altas temperaturas (sinterização) e apresenta baixa taxa de bioabsorção. Em estudos 

recentes que comprovam essa hipótese, esferas de hidroxiapatita tratadas 

termicamente a 1.100ºC foram implantadas em tíbias de coelhos, sendo avaliadas 

após 26, 52 e 78 semanas e não apresentaram diferença estatisticamente significativa 

após 26 e 78 semanas em relação ao diâmetro e área das esferas, comprovando a 

sua baixa bioabsorção13. Para as aplicações clínicas, é desejável o aumento da 

solubilidade da HA, permitindo a sua bioabsorção, sendo um fator importante para a 

regeneração óssea. Isso é alcançado com a modificação de sua composição química 

e da dimensão nanométrica dos cristais tornando-a mais similar a apatita do osso 

humano3. As apatitas biológicas apresentam baixa cristalinidade e contêm 

substituições catiônicas e aniônicas na estrutura do cristal, por essas razões, a sua 

composição difere da hidroxiapatita estequiométrica14-17. Mudanças na composição 

da hidroxiapatita são os motivos de estudos com a finalidade de melhorar a resposta 

do tecido ósseo após a implantação. As substituições na composição química da 

hidroxiapatita, nos grupos fosfato (PO4) e hidroxila (OH), por carbonato (CO3), 

permitem a síntese de uma hidroxiapatita carbonatada (cHA) com novas 

características, superando limitações, como a baixa bioabsorção e ampliando a 
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capacidade terapêutica das mesmas18-19. A substituição pode ocorrer tanto no sítio-A 

(OH) quanto no sítio-B (PO4), influenciando no desempenho do biomaterial formado. 

Habibovic et al (2009) concluíram que a hidroxiapatita carbonatada do tipo-A 

apresentou uma maior neoformação óssea in vivo quando comparada com a do tipo-

B. Também foi observado potencial osteoindutor nas hidroxiapatitas carbonatadas do 

tipo-A quando realizada a implantação ectópica intramuscular em cabras. Em estudo 

realizado por Landi et al (2003), a hidroxiapatita carbonatada porosa apresentou duas 

vezes mais osso do que a hidroxiapatita estequiométrica, além disso, também 

apresentou propriedades de biocompatibilidade e bioatividade, sendo mais 

bioabsorvida quando comparada com a HA.  

A melatonina é um neurohormônio endógeno produzido e secretado ritmicamente pela 

glândula pineal sob o controle do núcleo supraquiasmático do hipotálamo e do ciclo 

circadiano claro escuro, incluindo o sono20-21. A magnitude do ciclo circadiano é 

influenciada pela idade, gênero, doença e condições hormonais22. A biossíntese 

desse hormônio é iniciada com a captação do aminoácido essencial triptofânio pelas 

células parenquimatosas da glândula pineal. Após a sua captação, o triptofânio é 

convertido no neurotransmissor serotonina, cuja concentração aumenta durante o dia 

e cai drasticamente no início da noite, quando então ela é convertida em melatonina 

pela ação da enzima hidroxindol-O-metiltransferase sobre a n-acetil-serotonina23-25.  

Devido às suas propriedades lipofílicas, a melatonina é capaz de atravessar as 

membranas celulares e se ligar às proteínas citosólicas como a quinase C, 

calmodulina, calreticulina26. Além das diversas funções neuroendócrinas e 

fisiológicas, como o controle do ciclo circadiano e do sono, a regulação da pressão 

arterial, a inibição do crescimento tumoral e a função imune, a melatonina é também 

capaz de mediar o processo de remodelação óssea27. A diminuição da sua produção 

com a idade está relacionada com a maior incidência de osteoporose e de fraturas 

ósseas, mostrando a relação entre a melatonina e o metabolismo ósseo28-29. Essa 

relação também já foi descrita previamente em estudos in vivo 30-32;43 e é realizada de 

maneiras direta e indireta21 .Primeiro, esse hormônio afeta diretamente a diferenciação 

do osteoblasto, aumentando a sua proliferação celular, com isso, estimulando a 

formação da matriz mineralizada nessa célula33. Além disso, há o aumento da 

expressão de marcadores da diferenciação óssea, como a fosfatase alcalina, 

osteocalcina, sialoproteína óssea34-35 e dos genes osteoblásticos como rh BMP 2 e rh 
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BMP 6 35-36. Ademais, a melatonina também influencia os osteoclastos de forma direta, 

através da inibição da osteoclastogênese38-39, realizada pela supressão da atividade 

do sistema do receptor do fator nuclear kapa B ligante (RANKL), via downregulation 

da formação e ativação osteoclástica mediada pelo RANKL44. Por outro lado, ela 

regula a formação de osso indiretamente pela interação com os hormônios sistêmicos, 

como o paratormônio, a calcitonina e o estrogênio, os quais prolongam o seu efeito20. 

Além disso, a sua propriedade antioxidante atua capturando os radicais livres 

liberados pelos osteoclastos durante o processo de reabsorção óssea. Com isso, ela 

protege as células ósseas dos ataques oxidativos dos radicais livres, assim diminuindo 

a destruição tecidual27; 34. Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi avaliar 

o potencial do reparo ósseo após a implantação de microesferas de HA carbonatada 

nanoestruturada associada ao gel de melatonina em alvéolos de ratos através da 

avaliação histológica e histomorfométrica.  

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo Geral 

Avaliar o potencial osteogênico de microesferas de hidroxiapatita carbonatada 

nanoestruturada associada ao gel de melatonina no reparo ósseo de ratos através 

das mensurações histológicas e histomorfométricas.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

2.2.1. Avaliar histologicamente, de forma qualitativa, a resposta biológica dos alvéolos 

preenchidos com microesferas de hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada 

associado ou não ao gel de melatonina e com o coágulo sanguíneo. 

2.2.2. Determinar através da histomorfometria a quantidade de osso neoformado, a 

presença de tecido conjuntivo e quantidade de biomaterial residual após os períodos 

experimentais de 7 e 42 dias entre os grupos estudados. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização dos Animais 

Esta pesquisa foi realizada seguindo a Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilização 

de Animais para fins Científicos e Didáticos – DBCA e as Diretrizes da Prática de 

Eutanásia do CONCEA, ambas disponíveis em http://concea.mct.gov.br. Este projeto 

foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA/NAL) sob o número 

5527170719. Este estudo seguiu o ARRIVE (Relatos de experimentos in vivo em 

pesquisas em animais) 40, as diretrizes do PREPARE (Planejamento de pesquisa e 

procedimentos experimentais em animais: Recomendações de excelência)41 e as 

diretrizes do programa dos 3Rs (Redução, Refinamento e Reposição)42 com o objetivo 

de reduzir o número de animais usados nas pesquisas e minimizar a dor e o 

desconforto dos mesmos. Nesta pesquisa foram utilizados ratos Wistar (n=30) 

fêmeas, com peso médio de 300 a 350 gramas, divididos aleatoriamente em caixas 

contendo 5 animais e distribuídos em períodos experimentais de 7 e 42 dias após os 

procedimentos cirúrgicos. Todos os animais foram mantidos em caixas com ração e 

água sem restrições no Laboratório Experimental de Animais (LEA) da Universidade 

Federal Fluminense. O cálculo do tamanho amostral foi realizado usando a análise de 

poder baseada em resultados de estudos prévios que avaliaram osso neoformado no 

mesmo modelo de animal e período experimentais para estimar o efeito16. A 

quantidade de 5 animais foi exigida para ter 90% de chance de detecção, com um 

nível significante de 5%, um aumento de 25% na quantidade de osso neoformado 

após 1 semana de 18,2 (±2,04) no grupo controle contra 22,75 no grupo experimental.  

 

3.2 Síntese e caracterização físico-química da hidroxiapatita carbonatada 
nanoestruturada 

Neste estudo foram utilizados microesferas de 425 a 600 μm de diâmetro constituídas 

por hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada contendo alginato de sódio O pó de 

hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada foi preparada usando o método de 

precipitado úmido com a média de temperatura de 5°C e 6% CO3 em peso com 

estequiometria compreendida entre 1,6 <Ca / P <2,0. Para produzir as microesferas, 
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o pó obtido foi individualmente misturado com a solução de alginato de sódio diluído 

em água destilada na proporção de 15:1. O biomaterial foi pesado em uma balanca 

de precisão (Unibloc AUY220, ShimadzuR, Quioto, Japao), onde cada frasco se 

encontrava com 0,5 g e em seguida embalados e esterilizados por irradiação gama 

(Gammacell 220, NordionR, Ottawa, Canada) 15 kGy / amostra - irradiador de cobalto 

60 a uma taxa de dose de 19,72 Gy / min durante 760 minutos. Esse biomaterial foi 

sintetizado e caracterizado no Laboratorio de Biomateriais (LABIOMAT, Rio de 

Janeiro, Brasil) do Centro Brasileiro de Pesquisa Fisica (CBPF). A cHA foi sintetizada 

a 37°C, sem tratamento térmico (não sinterizado), mantendo assim suas 

características em nanoescala. O biomaterial foi caracterizado por microscopia 

eletronica de varredura (SEM – JEOL FEG 250, JEOLR, Toquio, Japao) para 

examinar a morfologia das esferas e sua superficie. A avaliação da composição 

química por espectrometria de infravermelho com transformada de fourier (FTIR - 

Prestige 21, ShimadzuR, Quioto, Japao) foi realizada para determinar os grupos 

químicos presentes identificando os grupos funcionais associados hidroxiapatita 

carbonatada  caracterizando estes grupos pelos seus respectivos comprimentos de 

onda, característicos de cada grupamento químico presente. As fases minerais 

cristalinas presentes na amostra e sua cristalinidade foi examinada por difração de 

raios X (XRD - CuKa Radiation, Zeiss HG4, Carl ZeissR, Jena, Alemanha). 43 
 

3.3. Gel de Melatonina 

O gel de Melatonina foi preparado através da mistura de 1,2 mg pó liofilizado de 

melatonina a 1,0 mL de propilenoglicol (agente carreador), conforme reportado 

previamente44-45. O gel placebo foi composto de metilcelulose e um solvente 

biocompatível.  

3.4. Procedimentos Cirúrgicos 

Após jejum de 24 horas, todos os animais foram submetidos à anestesia geral por via 

intraperitoneal, seguindo o protocolo do Laboratório Experimental de Animais (LEA) 

da Universidade Federal Fluminense, sob injeção de 0,6 ml de solução anestésica 

preparada com 1,0 ml de Quetamina a 10% (Dopalen® - 100 mg/ml -   Ceva Saúde 

Animal, Paulínia, SP, Brasil), 0,5 ml de Xilazina a 2% (Anasedan® - 20 mg/ml - Ceva 

Saúde Animal, Paulínia, SP, Brasil) e 8,5 ml de solução salina estéril (KabiPac®). 
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Após anestesia geral, foi realizada a sindesmotomia, luxação e extração do incisivo 

central superior direito com uma sonda milimetrada nº5 (Golgran, São Caetano do Sul, 

SP, Brasil)  de acordo  as imagens A e B da figura 1. Em seguida os animais foram 

divididos em 3 grupos, sendo que o primeiro grupo teve o alvéolo preenchido por 

microesferas de cHA e gel de melatonina, o segundo teve o alvéolo preenchido 

apenas pelo biomaterial (imagem C da figura 1) e o terceiro não recebeu nenhum 

preenchimento (coágulo sanguíneo). No primeiro grupo, usaram-se 0,5 g de esferas 

de biomaterial hidratada em 6 ml do gel de melatonina por 60 minutos. No segundo 

grupo, usaram-se 0,71 g de biomaterial hidratado com 10 gotas de soro fisiológico. 

Por fim, foi realizada a sutura com fio de nylon 5.0 (Ethicon®, Johnson & Johnson, 

São José dos Campos, SP, Brasil) e antissepsia com gaze e solução de clorexidina 

2% para proteção da ferida cirúrgica e prevenção de contaminação secundária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

A 
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Figura 1: A: Imagem clínica antes da cirurgia com os dois incisivos superiores; B: 

Incisivo superior direito extraído com o osso alveolar preservado; C: Alvéolo 

preenchido com biomaterial. 

 

3.5. Procedimentos e Cuidados Pós Operatórios 

Foi realizado o protocolo de analgesia nos dois dias seguintes a cirurgia e foi 

ministrado antiinflamatório Meloxicam 1mg/kg (Duprat, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), via 

subcutânea 24 horas no dia da cirurgia e mantido por mais 2 dias, de acordo com as 

orientações do médico veterinário responsável técnico Dr. Renato Abboud. Durante 

todo o período experimental, diariamente foi feita a limpeza das caixas dos animais, 

além da troca água e comida fornecida a eles. 

 

3.6. Obtenção das Amostras 

Decorridos os períodos experimentais de 7 e 42 dias, cinco animais de cada grupo 

experimental foram eutanasiados com dose letal de anestésico (sobredosagem 

anestésica), utilizando 200 mg/kg de quetamina (Francotar® - Virbac, Jurubatuba, São 

Paulo, SP, Brasil) e 20 mg/kg de xilazina (Sedazine® - Fort Dodge, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil) em uma mesma seringa, sendo administrado por via intramuscular. Somente 

após a ausência dos sinais vitais do animal, foi iniciada a coleta das amostras e tecidos 

circunjacentes.  

 

3.7. Processamento das Amostras 
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As amostras provenientes de cinco animais por período experimental foram fixadas 

em solução de formol 4%, descalcificadas em solução descalcificadora de ossos, 

(Allkimia, Campinas, SP, Brasil), desidratadas e clarificadas e processadas para 

inclusão em parafina e corte de 5µm. Depois, elas foram coradas com Hematoxilina e 

Eosina (HE) e pelo Tricrômico de Masson (TM), conforme o Quadro 1. 

 

3.8. Análise Histomorfométrica 

Para essa análise, um microscópio de luz de campo claro (Olympus BX 43 – Tokyo – 

Kanto – Japan) com 10 x de magnificação foi usado. O microscópio foi conectado com 

o computador e cada lâmina histológica corada com HE ou TM, correspondendo a 

região alveolar foi capturada por uma câmera digital de alta resolução (Olympus SC 

100) através do sistema de captura CellSens (Cellsens® 1.9 Digital – Tokyo – Kanto - 

Japan). A análise histomorfométrica foi realizada utilizando o software Image-Pro 

Plus® v. 6 (Media Cybernetics - Silver Spring – Maryland - EUA), uma rede de 200 

pontos foi superposta sobre a imagem capturada, permitindo-nos determinar osso 

neoformado e biomaterial residual.  

 

Figura 2: Imagem representativa da grade de 200 cruzes e os pontos considerados 

(software Image-Pro Plus® v. 6) 
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3.9. Análise Estatística: 

A descrição quantitativa para as variáveis biomaterial, osso neoformado e tecido 

conjuntivo foi realizada através da descrição paramétrica com médias e intervalo de 

confiança. Após a aplicação do teste de normalidade - Shapiro-Wilk, os dados foram 

transformados em logaritmo de Y e a variabilidade das medidas foi avaliada com nível 

de significância de 5%. A análise de variância (ANOVA) e pós-teste de Tukey foram 

aplicados para investigar as diferenças estatísticas entre os diferentes grupos e 

períodos experimentais para as variáveis osso novo e tecido conjuntivo. O teste t de 

Student foi utilizado para avaliar as diferenças estatísticas entre os diferentes grupos 

e períodos experimentais na variável biomaterial. A análise foi realizada utilizando o 

software Graph Pad PRISM 8.3 (Inc. La Jolla, CA, EUA). 

 

4. RESULTADOS: 

Pela técnica de espectrometria de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), 

foi possível detectar no espectro da amostra de cHA a presença de bandas de 

absorção dos grupos PO43- em 1040, 962, 603 e 566 cm-1, bandas de absorção do 

CO32- em 1420 e 871 cm-1 e H2O em 3420 e 1640 cm-1. 

 
 Figura 3: FTIR da amostra cHA, onde se observa as bandas características de uma 

HÁ dopada com carbonato. 
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Foi possível observar através da técnica de DRX a presença de picos que 

correspondem a uma hidroxiapatita de acordo com a referência JCPDS (Join 

Commitee for Pattern Diffraction Data Standard); os picos de difração foram indexados 

a planos cristalinos referentes à ficha nº 09-0432. 

 

 
Figura 4: Difração de raios-x da amostra cHA de 20 a 60º, mostrando os planos 

característicos de uma hidroxiapatita. 

4.1. Avaliação histomorfométrica 

 

4.1.1 Osso neoformado 
Os resultados histomorfométricos de osso neoformado de ambos grupos 

experimentais estudados após 7 e 42 dias de implantação são apresentados na Figura 

5. Aos 7 dias, G3 apresentou maior neoformação óssea (23,27% ± 10,62) em relação 

aos grupos G2 e G1 (0% ± 0) (p<0,0001). Passados 42 dias de implantação, foi 

observada uma relação tempo-dependente de aumento da neoformação óssea em 

todos os períodos experimentais (p<0,0001). Nesse período o grupo coágulo (63,90% 

± 7,54) apresentou maior neoformação óssea quando comparado ao grupo G2 (42,51 

±  10,89) (p=0,01) e G1 (45,61 ±9,19).A Tabela 1 expressa os valores de média e 

desvio padrão das variáveis estudadas de todos os grupos e períodos experimentais.  

 

 

 

 
G3 
G2 
G1 
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Figura 5. Porcentagem de Osso neoformado dos grupos Coágulo, CHA e CHA-M, 

após 7 e 42 dias de implantação.  

 

Os resultados são apresentados como média ± Intervalo de confiança (n=5). Após a 

aplicação do teste de normalidade Shapiro-Wilk, os valores foram transformados em 

LOG (Y) e submetidos ao teste estatístico Two-way ANOVA e pós teste de Tukey 

(p,0,05) para comparação entre os diferentes grupos nos mesmos períodos 

experimentais. O teste T de Student foi utilizado para avaliar diferenças entre os mesmos 

grupos experimentais em diferentes períodos. Os (*) representam diferença estatística 

significativa entre os mesmos grupos nos diferentes períodos experimentais 

(p<0,0001). A barra horizontal representa diferença estatística entre os diferentes 

grupos, no mesmo período.  

 
4.1.2 Biomaterial 

Aos 7 dias não houve diferença estatística entre os grupos avaliados, G1 (17,90% ± 

3,47) e G2 (23,05% ± 7,96). Após 42 dias, o grupo G1 (4,88% ± 2,02) apresentou 

maior volume de material remanescente em relação ao grupo G2 (1,65 ± 0,27) 

(p=0,0002). Em ambos os grupos experimentais houve um decréscimo tempo 

dependente no volume de biomaterial remanescente em relação ao período anterior 

(p<0,0001) (Figura 6 e Tabela 1). 

 

 

 G3 
G2 
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Figura 6. Porcentagem de Biomaterial remanescente dos grupos CHA e CHA-M após 

7 e 42 dias de implantação.  

 

Os resultados são apresentados como média ± intervalo de confiança (n=5). Após a 

aplicação do teste de normalidade Shapiro-Wilk, os valores foram transformados em 

LOG (Y). O teste estatístico T de Student foi utilizado para avaliar diferenças entre os 

grupos em diferentes períodos experimentais e diferenças entre os diferentes grupos no 

mesmo período experimental.  Os (*) representam diferença estatística significativa 

entre os mesmos grupos nos diferentes períodos experimentais (p<0,0001). A barra 

horizontal representa diferença estatística entre os diferentes grupos, no mesmo 

período.  

 

4.1.3 Tecido conjuntivo 
Após 7 dias, o G1 (76,73 ± 10,62) apresentou maior volume de tecido quando 

comparado ao G2 (76,93 ± 19,47) e ao G3 (82,10 ± 3,47). Após 42 dias de 

implantação, foi observado uma diminuição no volume de tecido conjuntivo em todos 

os grupos avaliados em comparação ao período experimental prévio (G3, p<0,0001; 

G2 p= 0,005; G1, p=0,001). Além disso, após 42 dias, o grupo G1 (49,50 ± 7,64) 

apresentou maior volume de tecido conjuntivo quando comparado ao G3 (36,10 ± 

7,54) (p=0,04). Não foram observadas diferenças entre os outros grupos após 7 e 42 

dias (Figura 7 e tabela 1). 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Porcentagem tecido conjuntivo dos grupos Coágulo, SVT, SVT+HAC e HAC 

após 7 e 42 dias de implantação.  

Os resultados são apresentados como média ± Intervalo de confiança (n=5). Após a 

aplicação do teste de normalidade Shapiro-Wilk, os valores foram transformados em 

LOG (Y) e submetidos ao teste estatístico Two-way ANOVA e pós teste de Tukey 

(p,0,05) para comparação entre os diferentes grupos nos mesmos períodos 

experimentais. O teste T de Student foi utilizado para avaliar diferenças entre os mesmos 

grupos experimentais em diferentes períodos. Os (*) representam diferença estatística 

significativa entre os mesmos grupos nos diferentes períodos experimentais (****, 

p<0,0001; **, p≤0,005). A barra horizontal representa diferença estatística entre os 

diferentes grupos, no mesmo período.  

 

 

Tabela 1. Média (%) e desvio padrão (DP) das variáveis estudadas, osso neoformado, 

biomaterial remanescente e tecido conjuntivo nos diferentes grupos após 7 e 42 dias 

de implantação.  

 
 Osso neorfomado Biomaterial Tecido conjuntivo 

 Média (%) DP Média (%) DP Média (%) DP 

Coágulo       

G1 
G2 
G3 
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7 dias 23,27 ± 10,62 - - 76,73 ± 10,62 

42 dias 63,90 ± 7,54 - - 36,10 ± 7,54 

CHA       

7 dias 0 ± 0 23,05 ± 7,96 76,93 ± 19,47 

42 dias 42,51 ± 10,89 1,65 ± 0,27 48,12 ± 10,29 

CHA-M       

7 dias 0 ± 0 17,90 ± 3,47 82,10 ± 3,47 

42 dias 45,61 ± 9,19 4,88 ± 2,03 49,50 ± 7,64 

(DP) desvio padrão 

 

Figura 8: Fotomicrografias do G2 depois dos 7 e 42 dias da implantação alveolar. A e 

B: 07 dias; Magnificação de 10x (Bar: 50 μm); Corante: Hematoxilina e eosina; C e D: 

42 dias; Magnificação de 10x (Bar: 50 μm); Corante: Tricômico de Masson; Tecido 

Conjuntivo (TC); Osso residual (OR); Osso neoformado (ON). 
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Figura 9: Fotomicrografia do G1 depois de 7 e 42 dias da implantação alveolar. A e B: 

07 dias; Magnificação de 10× (Bar: 20 μm); Corante: Tricrômico de Masson; C e D: 42 

dias; Magnificação de 10× (Bar: 50 μm); Corante: Tricrômico de Masson. Biomaterial 

(BM); Tecido Conjuntivo (TC); Osso neoformado (ON).  

 

5. DISCUSSÃO 

Nos últimos anos, a pesquisa tem investigado uma extensa variedade de fosfato de 

cálcio para serem usados como carreadores de drogas como antimicrobianos9-10;46, 

fatores de crescimento11 e BMPs47, com o intuito de melhorar a regeneração óssea. 

Entre eles, a hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada tem se mostrado ser mais 

biodegradável, biocompatível e apresentar osteocondução13-14;16. Dentre as diversas 

funções da melatonina, a de maior interesse para a engenharia tecidual é a regulação 

do metabolismo ósseo através da modulação do metabolismo de cálcio, do aumento 

na diferenciação dos osteolastos, da inibição da osteoclastogênese, da interação com 

hormônios sistêmicos e do seu papel antioxidante 33-34; 38; 48. O objetivo deste estudo 
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foi avaliar o efeito da aplicação de melatonina tópica associada com microsesferas de 

hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada no reparo ósseo alveolar de ratos Wistar 

através das análises histológicas e histomorfométricas. A hipótese deste estudo foi de 

que a associação do biomaterial com o gel de melatonina poderia melhorar o reparo 

ósseo alveolar depois da extração dentaria quando comparado com o grupo controle.  

O modelo de animal experimental deste estudo foram ratos Wistar adultos fêmeas, 

sendo diferente de trabalhos anteriores que usaram outros animais experimentais, 

como cachorros, coelhos, ratos Fischer e Sprague-Dawley 22;32-33;44;48-51. A maioria dos 

trabalhos realizados em ratos usaram a região da tíbia ou calvária, o que foi diferente 

deste estudo, que avaliou o reparo ósseo alveolar após extração dentária30; 32; 48-51. 

Muitos estudos realizados em tíbia investigaram o efeito positivo da formação óssea 

em torno dos implantes21; 30; 32-33, enquanto outros avaliaram a influência da 

melatonina no reparo ósseo em calvária e em tibia49; 52-53, que foi o mesmo objetivo 

deste estudo.  O biomaterial utilizado neste estudo já foi relatado previamente por 

outros autores11;14. Neste estudo, foi utilizado 1,2 mg de pó de melatonina liofilizada 

misturada com 1,0 mL de propilenoglicol como agente carreador 60 minutos antes da 

implantação nos alvéolos dos ratos. Apesar de muitos estudos prévios terem 

trabalhado com a melatonina, a sua concentração de uso e via de administração 

diferem entre eles. Alguns têm usado a mesma concentração do gel de melatonina 

como neste trabalho25-26;50-51, enquanto outros estudos utilizaram 3 mg deste 

hormônio31. Diversos foram os protocolos utilizados na literaratura para utilização da 

melatonina, Histing et al. (2012) tratou diariamente seus animais com melatonina (50 

mg/kg) por 2 a 5 semanas por via sistêmica, enquanto Koparal et al. (2016) dissolveu 

melatonina (10 mg/kg) em 1% de etanol um pouco antes do uso e foi realizada uma 

injeção intraperitoneal. Calvo e Guirrado et al. (2010) utilizou 5 mg de melatonina 

impregnada em uma esponja reabsorvível e em seguida realizou a instalação do 

implante dentário, enquanto Salomó-Coll et al. (2016) imergiu os implantes dentários 

em uma solução salina com 5% de melatonina antes da sua implantação. Por outro 

lado, Witt-Enderby et al. (2012) diluiu 15 mg/L de melatonina na água oferecida aos 

ratos durante as horas de escuridão. Neste estudo, foi utilizada a melatonina em forma 

de gel misturada ao biomaterial e os resultados obtidos mostraram que G2 e G1 

permitiram o reparo ósseo alveolar, mas não houve diferença estatisticamente 

significativa entre eles na formação óssea depois de 42 dias da cirurgia. Ademais, no 

mesmo período experimental, G1 apresentou uma maior quantidade de biomaterial 
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residual quando comparado com o G2. Esse resultado pode sugerir que a associação 

do fosfato de cálcio com o gel de melatonina retarda a reabsorção do biomaterial e a 

sua manutenção nos alvéolos, podendo assim não contribuir para a neoformação 

óssea. Além disso, como essa pesquisa é um estudo inédito na literatura, existem 

algumas possibilidades que possam afetar esse resultado, como o modelo de animal 

experimental utilizado, a concentração e a via de administração do gel de melatonina 

possam ter influenciado na formação óssea. Apesar de muitos trabalhos prévios terem 

relatado a ação da melatonina na formação óssea20; 27; 29; 37; 39; 54-58, este estudo não 

mostrou o efeito positivo na regeneração óssea. Uma revisão sistemática prévia 

investigou a eficácia da aplicação de melatonina na implantodontia, revelando a sua 

ação direta nos osteoblastos, o que induziram uma maior taxa de maturação dos pré-

osteoblastos em osteoblastos, ambos em quantidade e em velocidade, resultando em 

uma maior produção de matriz óssea e sua correspondente mineralização. Dessa 

forma, houve um aumento na formação óssea na área de contato do implante ao osso, 

gerando um ambiente ósseo estável em volta deles24. Uma recente revisão 

sistemática avaliou o efeito da melatonina na doença periodontal através de suas 

atividades antioxidante e antiinflamatória, atuando diretamente nos osteoclastos. 

Dessa forma, há a neutralização e detoxificação de vários radicais livres produzidos 

durante a osteoclastogênese, os quais trabalham no papel crucial de regular a 

reabsorção óssea, consequentemente reduzindo a periodontite59. Por fim, alguns 

pesquisadores criaram hipóteses de que a quantidade de melatonina na saliva e no 

fluido crevicular possam ser menores em pacientes com doença periodontal quando 

omparados com o grupo controle, indicando que esse hormônio possa ter um papel 

rotetor no tecido periodontal60-63. 

 

6. CONCLUSÃO 

Ambos os grupos contribuíram para o reparo ósseo alveolar. A associação do gel de 

melatonina não interferiu na biocompatibilidade e osseocondução, mas impactou 

negativamente na degradação das microesferas de hidroxiapatita carbonatada na 

área implantada. 
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Quadro 1: Sequência de processamento da amostra desmineralizada para inclusão 

em parafina 
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Soluções Tempo Banhos 
DesidrataçãoÁlcool 70% 1 hora 1 banho 

Álcool 80% 1 hora 1 banho 

Álcool 90% 1 hora 2 banhos 

Álcool 100% 1 hora 3 banhos 

Diafanização ou 
Clarificação 

  

Xilol 1 hora 3 banhos 

Impregnação   

Parafina 56-60°C  

Inclusão e Resfriamento   

Parafina   

Microtomia   

Cortes com 5 µm de 

espessura 

  

Colorações   

Hematoxilina e Eosina (HE)   

Tricrômico de Masson (TM)   
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