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PROCESSO DE REPARO ALVEOLAR EM RATOS
PAROTIDECTOMIZADOS. ESTUDO mSTOLóGICO

Ana Maria PIRES-SOUBHIA*
Celso MARTINELLI*

RESUMO: Foi estudado, histologicamente, o processo de reparo de incisivos superiores em
ratos submetidos à remoção cirúrgica de parótidas. Utilizaram-se 30 ratos machos, os quais fo
ram divididos em dois grupos: Controle e Parotideetomizado. Sete dias após a remoção das pa
rótidas, os incisivos superiores foram extraúJos e os animais foram sacrificados aos 3, 7,10,15 e
21 dias após as exodontias. Cortes histológicos dos alvlolos foram obtidos no sentido longitudi
nal para estudo morfológico (H.E.), e concluiu-se que houve aceleração na cronologia do pro
cesso de reparo nos animais operados; o tecido de granulação apresentou-se mais colagenizado
em todos os tempos estudados e ainda houve aumento de maturação do tecido ósseo neoformado.

UNll'ERMOS: Processo de reparo alveolar; parotidectomia.

INTRODUÇÃO

o reparo alveolar nada mais é que um processo patol6gico cujo produto rmal é o
preenchimento de uma cavidade por tecido 6sseo neofonnado, e que, obviamente,
requer um aumento de metabolismo, principalmente protéico; por isso, a participação
das glândulas de secreção interna não poderia estar relegada a planos secundários.

No que pese já existirem trabalhos sobre endocrinologia e processo de repa
r08,33,34, as glândulas salivares não têm merecido a atenção devida, graças a sua fi
siopatologia controvertida e ao pouco tempo em que elas surgiram no meio científico
como prováveis glândulas de secreção interna.

Na realidade, foi somente a partir dos trabalhos de OGATA et a/U26, que isolaram
o Parotin de glândulas par6tidas de boviri.o, e de ITO & MIZUTANI13~ que conse
guiram sua cristalização, que esta problemática ganhou dimensões novas e um novo
protocolo de pesquisa despertou o interesse do mundo científico, principalmente do
odontol6gico. Isto porque o Parotin, a partir de então, passou a ser considerado pela
escola japonesa como sendo o honnônio de secreção interna da glândula paroti
da2,3,12,15,17,27,36.
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Entretanto, foi IT012 que, estudando detalhadamente as propriedades biol6gicas
do Parotin, concluiu que este honnônio atua sobre os derivados mesenquimais, de
modo geral, e sobre os tecidos conjuntivos e tecidos duros, de modo especial. Esta
assertiva encontra apoio nos trabalhos que sugeriram que o Parotin acelera a matura
ção do tecido cicatricial4,9,25.

As especulações e as dúvidas aumentaram quando removeram-se, de ratos, as pa
r6tidas32 e todas as glândulas salivares maiores l8, observando-se maior proporção e
maturação mais precoce de fibras colágenas, e uma antecipação na gênese e matura
ção do tecido de granulação de feridas cutâneas, fatos confinnados por MORAES &
MATHEUS21,22. Em processo de reparo de ossos longos, MATHEUS & MARTI
NELLI20 também observaram precocidade na gênese e maturação· do tecido de gra
nulação e na fonnação do calo 6sseo.

Ainda, a ligadura de ductos das glândulas par6tida e submandibular promoveu
acentuada e extensa infecção somada ao .atraso na formação de osso alveolar37. Tam
bém a ação do Parotin, hormônio produzido pelas glândulas salivares, foi estudada
por CARVALH04.

Por todas essas controvérsias sobre a fisiopatologia das glândulas salivares é que
nos propomos a estudar histologicamente o processo de reparo alveolar em ratos pa
rotidectomizados.

MATERIAL E MÉTODOS

Para o presente trabalho foram utilizados 30 ratos machos (Rattus norvegicusal
binus, Wistar) ~om 60 dias de idade, divididos em dois grupos: Parotidectomizado e
Controle.

Todos os animais dos grupos mencionados foram alimentados com ração granula
da e água ad libitum durante o período experimental.

Os 15 animais do Grupo Parotidectomizado, como o pr6prio nome indica, subme
teram-se à remoção cirúrgica das par6tidas, e este ato operat6rio desenvolveu-se na
seguinte seqüência:

a) anestesia dos animais por inalação de éter sulfúrico;

b) tricotomia da região cervical;

c) incisão retilÚlea situada perpendicularmente ao plano sagital, que se estendeu do
pavilhão auricular esquerdo ao pavilhão auricular direito, divulsão e rebatimento
dos retalhos;

d) extirpação das glândulas par6tidas através de pinça para iridectomia;

e) sutura de pontos interrompidos com fio de algodão 00.

.Sete dias após a remoção cirúrgica das par6tidas, estes 15 animais foram nova
mente anestesiados por inalação de éter sulfúrico e submetidos a exodontia de incisi
vo superior direito, segundo a técnica e instrumentais preconizados por Okamot028.

Rev. Odont. UNESP, São Paulo, 18: 109-118,1989.



111

As feridas cirúrgicas provocadas pela exodontia foram suturadas com fio de algo
'dão 00.

Os animais do Grupo Controle submeteram-se à mesma incisão cirúrgica que os
do grupo anterior, porém nestes animais as parótidas foram apenas manipuladas e
não removidas. Igualmente ao Grupo Parotidectomizado, os animais do Grupo Con
trole tiveram seu incisivo superior extraído.

Todos os animais do presente experimento foram sacrificados por inalação exces
siva de éter sulfúrico, em grupos de três, aos 3,7, 10, 15 e 21 dias após as exodon
tias. Destes animais, as hemimaxilas direitas foram fixadas em formol a 10% e des
calcificadas em solução de ácido fórmico/citrato de s6di024•

Uma vez descalcificadas, as peças foram lavadas em água corrente, desidratadas,
diafanizadas e incluídas em parafina, de modo que possibilitasse a retirada de cortes
no sentido longitudinal. Cortes semi-seriados com 6 micrômetros de espessura foram
obtidos e corados em hematoxilina-eosina para estudo histológico.

RESULTADOS

3 dias pós-operatórios

O alvéolo dos animais dos grupos Controle e Parotidectomizado encontra-se to
talmente preenchido por coágulo sangüíneo, exceto nas regiões mais próximas às
compactas ósseas, onde o tecido de granulação já se encontra substituindo este coá
gulo. Podem-se notar ainda, anexas à compacta óssea alveolar, células e/ou agrupa
mentos de células osteogênicas, que aparecem algumas vezes imersas em uma subs
tância acidoffiica, principalmente no fundo do alvéolo e na face vestibular. Neste pe
ríodo pós-operatório, não foram observadas diferenças significativas entre os dois
grupos analisados.

Restos de ligamento periodontal apresentam-se bem evidentes na face lingual do
alvéolo, principalmente nos terços cervical e médio. Entre esses feixes de restos de
ligamento periodontal nota-se a presença de fibroblastos e/ou células osteogênicas,
além de inúmeros vasos sangüíneos congestos.

7 dias pós-operatórios

O tecido ósseo neoformado neste tempo pós-operatório apresenta início de arranjo
trabecular e dispõe-se anexo à compacta alveolar, projetando-se para o interior do
alvéolo. Este tecido ósseo aparece em maior quantidade e com um grau de maturação
mais avançado nos animais do grupo. operado, quando comparado com os do grupo
controle (Figs. 1 e 2).

O coágulo sangüíneo nos animais do grupo controle ainda ocupa grande extensão
do alvéolo, ao contrário dos animais operados, em que o coágulo apresenta-se mais
centralmente localizado.
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FIG. 1 - CONTROLE - 7 dias - Terço médio da face lingual com tecido ósseo neoformado, imaturo, mais
internamente à compacta óssea.

FIG. 2 - PAROTp)ECTOMlZADO -7 dias - Terço médio da face lingual com trabéculas ósseas já de1imi
tadas e com um grau de maturação mais avançado.

FIG. 3 - CONTROLE - 10 dias - Face lingual apresentando células osteogênicas dispostas em fIla indiana ao
longo da compacta alveolar.

FIG. 4 - PARATIDECTOMIZADO - 10 dias - Face lingual com células osteoblásticas em maior número,já
produzindo tecido oste6ide anexo a compacta alveolar.

o tecido de granulação, ricamente vascularizado, já substituiu grande parte do
coágulo sangüíneo, principalmente nos animais parotidectomizados.

Na face lingual nota-se, ao longo da compacta alveolar, restos de ligamento perio
dontal, cujas fibras encontram-se dispostas perpendicularmente à compacta 6ssea e
entremeadas por fibroblastos e células osteogênicas, em maior número que aos 3 dias
p6s-operat6rios.

10 dias pós-operatórios

O tecido 6sseo em vários graus de maturação apresenta-se ligeiramente mais matu
ro nos animais do grupo controle, quando comparados com os dos operados (Figs. 3
e 4).
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o coágulo sangüíneo aparece em quantidade um pouco maior nos animais do gru
po operado.

O tecido de granulação aparece mais ecelularizado e acidofílico, com menor quan-
tidade de fibr6citos nos animais do grupo operado. .

15 dias pós-operatórios

Aos 15 dias p6s-operat6rios, o tecido 6sseo neoformado exibe características his
tol6gicas de osso maturo e imaturo, com predominância do primeiro nos animais pa
rotidectonllzados.

O coágulo sangüíneo ainda se faz presente em maior quantidade nos animais do
grupo controle.

O tecido de granulação presente nos animais do grupo operado é mais celulariza
do, mais colagenizado e com menor número de fibr6citos, quando comparado com os
dois seus correspondentes controles (Figs. 5 e 6).

21 dias pós-operatórios

O tecido 6sseo preenche quase que totalmente o alvéolo dos animais parotidecto
mizados e, quando comparado com seus respectivos controles, apresenta-se mais
maturo, com espaços medulares mais reduzidos, ricos em oste6citos e bem delimita
dos por células endostais (Figs. 7 e 8).

O coágulo sangüíneo remanescente é visto em menor quantidade nos animais ope
rados e o tecido de granulação apresenta-se ricamente celularizado, também com ca
racterísticas de maior maturação e em menor quantidade que os respectivos controles.

DISCUSSÃO

Atualmente, sabe-se que o Parotin, entre outras funções, tem ~s de: 1) corrigir a
redução de peso corporal nos animais que tiveram suas glândulas salivares extirpa
das5,14,29, exercendo sobre eles um efeito estimulador11 ,23; 2) aumentar o consumo
de oxigênio e acelerar o processo oxidativ040; 3) promover a síntese de proteínas "in
vivo,,39; 4) agir sobre os centros de ossificação11; 5) produzir hipertrofia das células
foliculares tiroidianas27, da c6rtex supra-renaI12, e hiperplasia das células das ilhotas
de Langherans7 e da hip6fise5; 6) promover maior crescimento 6sseo e aumentar a
calcificação dos ossos longos e osso alveolar11•

Se admitirmos estas funções como verdádeiras e únicas, dificilmente encontrare
mos. explicações para os nossos resultados, pois após a extirpação das glândulas pa
rotidas, produtoras de Parotin, tivemos a aceleração da maturação do tecido de gra
nulação e do tecido 6sseo neoformado, e não o retardo, como era de se pensar.

Porém, se considerarmos a possibilidade de que a remoção de determinada glân
dula nem sempre acarreta efeitos opostos aos observados quando se utilizam experi
mentalmente substâncias produzidas por essa glândula, dependendo evidentemente
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FIG. 5 - CONTROLE - 15 dias - Tecido de granulação menoscolagenizado com maior número de fibr6citos
e tecido 6sseo imaturo com espaços medulares amplos e pouco definidos.

FIG. 6 - PAROTIDECfOMIZADO - 15 dias - Tecido de granulação mais colagenizado, com menor nú
mero de fibr6citos e tecido 6sseo maturo já apresentando espaços medulares definidos.

FIG. 7 - CONTROLE - 21 dias - No centro do alvéolo, tecido 6sseo imaturo.
FIG. 8 - PAROTIDECTOMIZADO - 21 dias - Centro do alvéolo com tecido 6sseo trabecular apresentando

todas as características de maturidade.

da dosagem utilizada38, parece-nos válido pensar que a remoção das parótidas possa
fornecer-nos efeitos semelhantes quando da administração do Parotin. Isto parece en
contrar apoio nos trabalhos de CHAUNCEY et aliz.Q, que observaram alterações mor
fológicas em cartilagem de fêmur de animais salivariadenectomizados, as quais eram
prevenidas quando se administrava Parotin; também nos trabalhos de RULLI32,
MARTINELLI et aml8 , e MATHEUS & MARTINELLI20, que observaram acelera
mento da maturação do tecido de granulação de feridas cutâneas e da neoformação
óssea na cicatrização de ossos longos - à semelhança dos nossos resultados - e nos
de PLAZA et alii31 , que após remoção das glândulas submandibulares encontraram
aumento do metabolismo de adrenais, tiróide e testículos. Dentro ainda desta linha de
raciocínio, os trabalhos sobre a remoção de glândulas salivares e hipertrofia da su
pra_renaI2,3,16; os de extirpação das par6tidas e hiperplasia das células eosinofílicas
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da hip6fise27,36 produtoras de 5TH; o de TAKIZAWA36, relacionado à extirpação de
parótida e hiperplasia de células beta do pâncreas, produtoras de insulina, não só
vêm confirmar o que foi dito como também servem de respaldo para melhor enten
dermos nossos resultados, uma vez que estes hormônios, em maior quantidade, ati
vam o metabolismo das células do tecido conjuntivo e, conseqüentemente, a neofor
mação óssea, como foi observado em nossos resultados.

Assim, ao efeito anabolizante do Parotin, interferindo diretamente ou através de
seus metabólitos na biossíntese celular, aumentando a síntese protéica e intensifican
do a divisão celular4, devemos acrescentar uma provável função moderadora, princi
palmente na secreção do 5TH e da insulina.

Quer nos parecer, portanto, que com a remoção dasglândulas parótidas o 5TH e a
insulina perdem seu "moderador natural", o Parotin, passando esses a serem secreta
dos em maiores quantidades e a exercerem, nos tecidos de reparação, um efeito ace
lerador. É sabido que o 5TH é um hormônio que ativa a s{ntese-de aminoácidos1 e
a insulina potencializa a penetração de glicose na célula38, fazendo com que esta en
tre em maior síntese de proteína; como conseqüência, os tecidos que estão sob seu
controle sofrerão sua ação direta no sentido de acelerar sua formação.

Obviamente, se aceitarmos esta hipótese como verdadeira, teríamos explicado o
porquê da maturação precoce do tecido de grimulação, de sua maior celularidade e
colagenização e, ainda, da maior precocidade da neoformação óssea no processo de
reparo de feridas de extração dental, nos animais que tiveram suas glândulas paróti
das removidas.

A dificuldade de se interpretar estes resultados pode estar relacionada ao fato de
que o estudo da fisiopatologia do Parotin vem sendo feito, quase que exclusivamen
te, através de uma só metodologia, ou seja, dos efeitos após a sua administração em
doses ainda não bem estabelecidas.

Embora isto não seja incorreto, é necessário termos em mente que o estudo de uma
determinada substância de ação hormonal deve, de preferência, obedecer a um ritual
biológico assim expresso por YOUNG38:

12) conseqüências biológicas da remoção do órgão endócrino;

22) preparo de extrato bruto do órgão ou do tecido para realização de ensaios biol6
gicos;

32) isolamento quúnico da substância ou substâncias ativas, com descobrimento da
estrutura quiínica e dos seus princípios ativos;

42) as substâncias ativas serão produzidas em laboratório, artificialmente, e será de
terminada a influência da estrutura química sobre os tecidos;

52) fmalmente, será investigado o mecanismo de ação da ou das substâncias.

Como o Parotin não cumpriu todo este ritual, sua interpretação como substância
ativa e/ou hormonal toma-se difícil e os trabalhos da literatura são, por isso, insatis
fat6rios para apontar a ou as funções desta substância.
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Deve-se considerar, ainda, a divergência dos trabalhos de autores que estudaram o
processo de cicatrização através da remoção de glândulas salivares ou injetando Pa
rotin; talvez esteja relacionada com a dose empregada, uma vez que SAT035 admite
que a dose elevada deste hormônio causa efeito inverso em animais experimentais.

Como exemplo marcante da divergência da ação do Parotin, podem-se salientar os
trabalhos de MATHEUS19 e CARVALH04 - o primeiro estudando a morfologia e
histoquímica do processo de reparo de fratura 6ssea em ratos parotidectomizados, e o
outro estudando morfologicamente o efeito do Parotin sobre o processo de reparo em
feridas de extração dental -, que chegaram através de metodologIas diferentes às
mesmas conclusões.

Assim, acreditamos que novos trabalhos devam ser realizados no sentido de eluci
dar o porquê das controvérsias existentes na literatura.

CONCLUSÕES

C~m base nos resultados obtidos, concluímos que o processo de reparo alveolar
em ratos parotidectomizados, quando comparados com seus respectivos controles,
apresenta:

- tecido de granulação mais colagenizado em todos os tempos estudados;
- aumento de maturação do tecido 6sseo reparacionaI.

PIRES-SOUBHIA, A. M. & MARTINELLI, C. - Dental socket healing process in
parotidectomized rats. Histological study. Rev. Odont. UNESP, São Paulo, 18:
109-118, 1989.

ABSTRACT: The wound healing of maxillary. incisor sockets of rats submitted to surgical
removal of the parotid gland was histologically studied. Thirty male rats were divided into two
groups: Control and Parotideetomized. Maxillary incisor was extraeted seven days afier parotid
removal and the animais were sacrificed at 3, 7, 10, 15 and 21 days afier surgery. The dental
sockets provided longitudinal histological slices stained in H.E. for morphological studies. We
concluded that: there was an advancement in the healing process chronology in the operated
animais; the granulation tissue showed a greater amount of collagen in every healing stage and
there was an increase ofmaturation ofthe neoformed bone tissue.

KEY- WORDS: Dental socket; wound healing,· parotidectomy.
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