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RESUMO 

 
Nas últimas décadas muitos esforços têm sido feitos para se desenvolver arcabouços e superar 
os desafios da reconstrução óssea. As cerâmicas de fosfato de cálcio são as mais utilizadas, 
devido à sua composição química semelhante aos constituintes minerais do osso. Os 
compostos bifásicos combinam a biodegradação do β-TCP com a resistência mecânica da 
HA. O objetivo deste trabalho foi caracterizar físico-quimicamente a HA e o composto HA/β-
TCP (60/40), densos e porosos, estudar sua compatibilidade biológica in vitro e avaliar seus 
efeitos na osteogênese da reparação óssea alveolar de ratos. Os biomateriais foram 
implantados nos alvéolos dentais de ratos Wistar, pós-extração dental, e divididos em 6 
grupos: grupo 1 (HA 100), grupo 2 (CPB 100), grupo 3 (HA 20), grupo 4 (CPB 20), grupo 5 
(HAp), grupo 6 (CPBp) e o grupo controle (sem biomaterial). As cerâmicas implantadas 
foram desenvolvidas sob a forma de grânulos (425-710 µm), com diferentes pressões (100 e 
20 MPa) aplicadas durante o processamento, sendo dois grupos de cerâmicas porosas, com 
média de 355 µm de diâmetro do poro. Os materiais foram sinterizados à temperatura de 1125 

oC. Os alvéolos permaneceram por um período de 7, 14 e 42 dias para reparação tecidual. Os 
resultados de caracterização mostraram os materiais cerâmicos sem alteração de estrutura 
química e física. O teste multiparamétrico de compatibilidade confirmou a biocompatibilidade 
das cerâmicas com as células mesenquimais humanas primárias. Os resultados in vivo 
revelaram formação de osso novo aos 7 dias de reparação nos grupos dos CPBs e áreas de 
reabsorção mais evidentes nestes grupos. Os grupos porosos funcionaram como arcabouços 
para infiltração e proliferação celular, além da neoformação óssea no interior dos poros. Em 
conclusão, o tratamento térmico e o agente porogênico não alteraram as propriedades 
estruturais dos materiais, que se mostraram biocompatíveis. A inclusão de poros e a adição de 
β-TCP aumentou a biodegradação in vivo, caracterizando os materiais como excelentes 
arcabouços e promissores na reconstrução da bioengenharia óssea. 
 
Palavras-chave: Biomateriais, Enxerto ósseo, Hidroxiapatita, β-Tricálcio Fosfato. 
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ABSTRACT 
 
In last decades many efforts have been made to develop scaffolds to overcome the challenges 
of bone reconstruction. The calcium phosphate ceramics are very used because their similar 
chemical composition to the bone mineral compounds. The biphasic composites combine the 
biodegradation of the β-TCP with the mechanical strength of the HA. The aim of this study 
was to describe the physicochemical properties and the biocompatibility of the HA and HA/β-
TCP (60/40), dense and porous, and evaluate their effect on the osteogenesis in the alveolar 
bone repair of rats. The biomaterials were implanted in the alveolar sockets immediately after 
dental extraction, and divided into 6 groups: group 1 (HA 100), group 2 (CPB 100), group 3 
(HA 20), group 4 (CPB 20), Group 5 (HAp), Group 6 (CPBp) and the control group (without 
biomaterial). The granules (425-710 µm) with different pressures (100 e 20 MPa) applied 
during their processing, two groups of porous ceramics with an average of 355 mm in pore 
diameter. The materials were sintered under temperature of 1125 oC. The repair period was 7, 
14 and 42 days. The results showed no physical and chemical structure altered of the 
materials. The citocompatibility multiparametric assay revealed the biocompatibility of the 
ceramics with the human primary mesenchymal cells. The in vivo results showed newly 
formed bone at 7 days in the groups of CPBs and more evident absorption areas. These 
scaffolds allowed the cell proliferation and infiltration, besides bone neoformation into the 
pores. In conclusion, the heat treatment and porogenic agent did not modify the structural 
properties and the biocompatibility of the ceramic materials. The inclusion of pores and β-
TCP increased the in vivo biodegradation and elected the materials as excellent and promising 
scaffolds in the bone reconstruction bioengineering. 
 
Key-words: Biomaterials, Bone graft, Hydroxyapatite, β-Tricalcium Phosphate. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O osso é basicamente um tecido conjuntivo altamente vascularizado e mineralizado. 

É um tecido extremamente complexo que provê muitas funções essenciais no corpo. A matriz 

deste tecido está em constante modificação, processo conhecido por remodelação óssea, no 

qual ocorre a troca de tecido velho por tecido novo e a adaptação da massa óssea às condições 

biomecânicas. Estes eventos são fundamentais para a integridade do esqueleto e para a 

manutenção da homeostase mineral do osso. O envelhecimento fisiológico do sistema 

esquelético pode levar a uma redução de massa óssea no esqueleto, tornando-o susceptível à 

fratura. 

 

Com a modernização dos meios de transporte aliada ao aumento da população e do 

seu poder de compra, é cada vez mais comum a ocorrência de acidentes automobilísticos 

traumáticos. Esses fatores, na maioria das vezes, leva às fraturas do sistema esquelético, 

principalmente na região da face, podendo resultar na perda de substancia óssea. Lesões de 

origem dental, tumores ósseos e patologias associadas, incluindo doenças periodontais, 

também levam às perdas ósseas. Amplos defeitos ósseos representam os maiores problemas 

clínicos na prática da cirurgia craniofacial e ortopédica. 

 

Estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS), da Sociedade Brasileira de 

Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e do Departamento de Ortopedia da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, comprovam que, em poucos anos, 

metade da população mundial terá mais de 50 anos (SBOT, 2010) e, de acordo com o 

relatório anual das perspectivas da população mundial da Organização das Nações Unidas 

(ONU), a expectativa de vida no Brasil aumentou cerca de 45% dos registros da década de 50, 

atingindo a média atual de 73,1 anos, para ambos os sexos (UN, 2009a). 

 

Este mesmo relatório anual da Organização das Nações Unidas mostra o crescimento 

de quase 15% da população brasileira atual, até 2040 (UN, 2009b), fato que favorece o 

surgimento de lesões traumáticas pelo crescimento de grandes núcleos urbanos. Quanto aos 

traumas em crianças na faixa etária entre 0 e 14 anos, por exemplo, a OMS relata que, no 

Brasil, cerca de 65% acometem as regiões da cabeça, pescoço e membros superiores 
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derivados de quedas, atropelamentos e colisões (SBOT, 2010), o que viabiliza maiores 

investimentos e pesquisas em bioengenharia e materiais biomédicos. 

 

Atualmente, a engenharia de tecido ósseo é uma grande promessa proporcionando 

estratégias que resultarão na regeneração tecidual completa e restauração dos padrões de sua 

função. Na área odontológica, a regeneração dos tecidos mineralizados é importante para 

futuras reabilitações dentais. A perda de elementos dentais deve ser reestabelecida com 

prioridade, como no caso de implantes intraósseos, pois a ausência destes elementos resulta na 

reabsorção progressiva do osso alveolar, prejudicando a estética facial, em especial na região 

anterior. 

 

Uma variedade de técnicas, em cirurgias reconstrutivas, enfatiza a necessidade de 

estratégias para formação óssea alternativa. Métodos atuais incluem o uso de osso autógeno, 

osso alógeno e biomateriais, como substitutos ósseos. As reconstruções ósseas são 

amplamente empregadas com o intuito de reabilitar o indivíduo reintegrando-o à sociedade e, 

consequentemente, melhorando sua qualidade de vida. 

 

O uso de biomateriais cerâmicos tem sido cada vez maior a partir da década de 1960 

pelo fato de serem de fácil manipulação e excelente custo/benefício. As investigações foram 

iniciadas com a utilização da pasta de Paris (sulfato de cálcio) implantada em alvéolos dentais 

de ratos após a extração do elemento dental. O objetivo foi verificar se o material poderia ser 

utilizado clinicamente nos procedimentos de enxertia óssea e promover a reparação tecidual 

local, assim, seria criado um material compatível com o meio biológico e favorável à relação 

custo/benefício, uma opção ideal ao enxerto autógeno e de fácil manuseio clínico, além de 

reduzir o tempo de cirurgia em pacientes. As observações histológicas revelaram intensa 

reação inflamatória local e contraindicaram a utilização deste material como substituto ósseo, 

pois o mesmo foi altamente irritante aos tecidos. O sulfato de cálcio puro apresentou na sua 

composição uma alta quantidade de íons cálcio que ao invés de estimular a osteogênese, 

provocou desnaturação proteica e morte das células osteoprogenitoras (BELL, 1960). 

 

Inicialmente, a atenção era voltada para materiais cerâmicos que provocassem 

mínima ou nenhuma reação negativa tecidual do hospedeiro. Atualmente os critérios 

considerados seguem a proposta de que as biocerâmicas devem provocar reações de formação 

tecidual e, se possível, com uma ligação íntima entre a superfície do material e o tecido 
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neoformado. Assim, os derivados dos cimentos de fosfato de cálcio começaram a ser 

utilizados com resultados positivos na reparação óssea, principalmente as hidroxiapatitas 

(HAs) que despertam atenção mundial na reposição do tecido ósseo, por se tratar de um 

constituinte mineral primário do osso (BUCKWALTER et al., 1996). De uma forma geral, a 

HA sofre uma biodegradação lenta e não é totalmente substituída por novo osso durante o 

reparo ósseo, o que diminuiu a resistência mecânica local (HOOGENDOORN et al., 1984; 

ADAMS et al., 2001). 

 

Atualmente os compostos cerâmicos bifásicos são amplamente investigados 

utilizados como substitutos ósseos, com o intuito de se eleger a uma boa opção ao osso 

autógeno. Os compostos bifásicos derivados dos fosfatos de cálcio, em especial o composto 

HA/β-TCP, combinam a boa resistência mecânica da hidroxiapatita com a degradacão 

biológica do tricálcio fosfato e tem apresentado excelentes resultados in vivo (LAMBERT et 

al., 2013) e in vitro (HUANG et al., 2013), relacionando a biocompatibilidade com a adesão, 

proliferação celular e osteogênese. A modifição na sua estrutura física, tais como tamanho das 

partículas e porosidade, também melhoram o comportamento biológico do material atuando 

de maneira positiva na osteogênese local (DRAENERT et al., 2013). 

 

Para minimizar estes aspectos desfavoráveis, os compostos bifásicos têm sido 

desenvolvidos. Algumas investigações oferecem boas perspectivas quando modificam a 

forma, tamanho das partículas e associações de biomateriais (LEHTINEN et al., 1990; 

HIGASHI E OKAMOTO, 1996). Entretanto, a avaliação da biocompatibilidade destas 

cerâmicas, seu comportamento in vivo de biodegradação, incluindo a resposta biológica do 

leito cirúrgico frente à implantação do biomaterial, e consequente formação de tecido ósseo 

ainda não estão bem esclarecidos. Neste contexto, fornecer novos parâmetros para o 

desenvolvimento de biomateriais, como opções ao enxerto ósseo autógeno, através de ensaios 

in vitro e testes in vivo, é fundamental e pode trazer novas perspectivas para a clínica 

reconstrutiva. 



 

 

25

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. TECIDO ÓSSEO 

 

A osteogênese compreende, de uma forma geral, uma cascata sequencial com três 

fases críticas: migração e mitose de células mesenquimais, diferenciação de células 

mesenquimais em osteoblastos e, por fim, a síntese de osteóide e formação do osso 

(GRANJEIRO et al., 2005). 

 

O desenvolvimento do osso é, então, multifásico, procedendo simultaneamente da 

deposição de tecido ósseo para a reabsorção e formação de osso lamelar preenchido com 

medula óssea. Três requisitos são necessários para a morfogênese óssea:  a capacidade 

intrínseca das células se diferenciarem em células especializadas, a partir de um estado de 

prontidão inexpressada; a presença de um substrato extracelular para as interações e 

intercomunicações celulares; e um suprimento acessório complexo, o qual inclui todos os 

requerimentos metabólicos, endócrino, nutricional e mineral para a formação de produtos 

celulares especializados (URIST, 1970). Através da ação das células multinucleadas, e 

algumas formas mononucleadas, a matriz é reabsorvida e substituída por células reticulares, 

produtos da fusão de células multinucleadas e das células do tecido conjuntivo perivascular do 

brotamento de capilares. Estas células reticulares podem ser classificadas como células 

osteoprogenitoras, devido à sua diferenciação em osteoblastos e deposição de osso novo. O 

tecido ósseo é remodelado imediatamente após a sua formação. Esta remodelação ocorre para 

substituir o tecido ósseo por medula óssea hematopoiética e para substituir o tecido ósseo por 

osso lamelar. Os componentes químicos da matriz óssea estão intimamente relacionados com 

as fibras colágenas do tecido calcificado (URIST, 1970). O elemento básico destes 

componentes químicos da matriz foi citado por Urist e Strates, em 1971, como proteína 

morfogenética óssea (BMP), intimamente associada com as fibrilas de colágeno, e serve como 

um guia para a diferenciação e a modulação de células mesenquimais (URIST e STRATES, 

1971). As BMPs são, então, fatores de crescimento multifuncionais que pertencem à 

superfamília do fator transformador de crescimento beta (TGF-β) (CHEN et al., 2004). Essas 

proteínas desempenham importante papel durante os estágios iniciais da organogênese, 

induzindo o genoma para iniciar a transformação de uma área morfogenética, são proteínas 

secretadas por células, as quais agem na membrana plasmática de diferentes tipos de células, 
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estabelecendo a organização celular e tecidual e, assim, se tornam capazes de induzir a 

formação de tecido ósseo (GRANJEIRO et al., 2005). 

As fibras colágenas representam aproximadamente dois terços do volume total da 

matriz óssea, entretanto, o terço remanescente é ocupado por proteínas não colágenas 

interfibrilares e outras substancias (URIST e STRATES, 1971). O termo fibroblasto é usado 

como sinônimo de célula mesenquimal e cepas de células do tecido conjuntivo. O fibroblasto 

se refere a uma célula diferenciada para produzir tecido conjuntivo, entretanto, a divisão 

mitótica e a modulação devem ocorrer para gerar condroblastos e células osteprogenitoras ou 

osteoblastos (OWEN, 1970). 

 

O osso é uma estrutura composta de cristais de hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2) 

depositados dentro de uma matriz orgânica, constituída por 95% de colágeno tipo I (MARKS 

Jr e ODGREN, 2002). A morfologia óssea é composta por osso trabecular, o qual cria um 

ambiente poroso com 50 a 90% de porosidade (KAPLAN et al., 1994) e tamanhos de poros na 

ordem de 1 mm em diâmetro (KEAVENY et al., 2001), com osso cortical adjacente. O osso 

cortical tem uma estrutura sólida com uma série de espaços, por exemplo, canais haversianos 

com uma área de secção transversal de 2500-12000 µm2 que resulta em 3-12% de porosidade 

(COOPER et al., 2004). Quatro tipos de células estão presentes no tecido ósseo: osteoblastos, 

osteoclastos, osteócitos e células osteprogenitoras (osteoprecursoras). O osso está em um 

estado constante de remodelação com osteoblastos produzindo e mineralizando nova matriz 

óssea, osteócitos mantendo a matriz e osteoclastos reabsorvendo a matriz (MARKS Jr e 

Odgren, 2002), no entanto, esses processos ocorrem simultanemente. As propriedades 

mecânicas do osso também dependem da idade e, foi relatado que, após a maturação óssea, a 

força de tensão e o módulo de elasticidade da cortical femoral declina aproximadamente 2% 

por década (KAPLAN et al., 1994). A complexidade da arquitetura e a variabilidade de 

propriedades do tecido ósseo, bem como diferenças na idade, estado nutricional, atividade 

mecânica, estado de uma doença e estado geral de saúde estabelecem um grande desafio na 

fabricação de arcabouços e engenharia de tecido ósseo que atenderá as necessidades de locais 

de reparo específicos em pacientes específicos. 

 

O bom entendimento da biologia do tecido ósseo, todos os seus processos biológicos 

e as etapas da osteogênese nos ajudam a compreender a reparação óssea in vivo. A ideia geral 

é que estudando a reparação óssea microscópica podemos compreender o que ocorre na 

cicatrização macroscópica. 
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2.2. SUBSTITUTOS ÓSSEOS 

 

A utilização de substitutos ósseos é muito comum nas cirurgias reparadoras e na 

bioengenharia tecidual. Casos clínicos de perdas de pequenas ou grandes massas de tecido 

ósseo são tratados através dos procedimentos de enxerto ósseo, nos quais são implantados 

partes de osso do próprio paciente ou enxertos ósseos de espécies diferentes ou materiais 

cerâmicos. O autoenxerto ou enxerto autógeno refere-se ao uso do osso do próprio indivíduo, 

o enxerto xenógeno ao osso bovino e as cerâmicas representam os substitutos ósseos 

sintéticos. 

 

Alguns conceitos básicos são muito conhecidos na área dos biomateriais voltados 

para a reconstrução de tecido mineralizado. A osteoindução é o processo no qual um estímulo, 

como uma fratura ou um biomaterial, induz a diferenciação das células mesenquimais em 

células osteoprogenitoras e iniciam a osteogênese. Ocorre a liberação dos fatores de 

crescimento que orientam a diferenciação e a organização celular. Em outras palavras, a 

osteoindução provê a proliferação de células mesenquimais indiferenciadas e a formação de 

células osteoprogenitoras com a capacidade de formar osso. A osteocondução é um processo 

que dá suporte ao crescimento de capilares, tecido perivascular e células osteoprogenitoras 

para o interior de uma estrutura tridimensional de um biomaterial implantado, resultando no 

crescimento de osso por aposição na superfície do biomaterial. A osteointegração é uma 

relação espacial muito próxima entre o implante e o osso, ou seja, é o contato direto do osso 

neoformado com a superfície do biomaterial. A osteointegração, na clínica, resulta em um 

tipo de ancoragem óssea segura para implantes permanentes. Estes processos biológicos não 

são fenômenos idênticos, porém estão inter-relacionados (URIST, 1965; ALBREKTSSON et 

al., 1981; BRANEMARK, 1983; ALBREKTSSON e JOHANSSON, 2001). 

 

O osso autógeno é o procedimento de primeira indicação, ou padrão ouro, pelo fato 

de manter a viabilidade e vitalidade celular no leito hospedeiro, além de promover rápido 

crescimento de osso novo através do transplante direto de fatores de crescimento e proteínas 

ósseas, no leito hospedeiro. O osso autógeno, como enxerto, possui propriedades 

osteocondutivas substanciais como resultado de sua arquitetura e composição química 

(FINKEMEIER, 2002). Em contrapartida, é um procedimento que tem o inconveniente de 

dois atos cirúrgicos no mesmo indivíduo, leito doador e hospedeiro, refletindo em maior 
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desconforto para o paciente. Também possui algumas restrições para sua obtenção, devido à 

pouca ou limitada quantidade de osso nas regiões doadoras intra-orais (tber da maxila, região 

mentual ou linha oblíqua da mandíbula), nesses casos pode-se haver a necessidade de 

obtenção de osso da crista do osso ilíaco, na região do quadril, elevando o custo/benefício por 

se tratar de um procedimento realizado a nível hospitalar, sob internação do paciente, e 

necessidade de anestesia geral (LISTROM e SYMINGTON, 1988; KENT e BLOCK, 1989; 

MOY et al., 1993; BECKER et al., 1994), além da sensibilidade pós-operatório do segundo 

local cirúrgico. 

 

A coleta deste material está associada com o aumento da dor pós-operatória, aumento 

da perda de sangue local e aumento do tempo operatório. Em adição, complicações tais como 

injúria ao nervo motor ou sensitivo, lesões vasculares, hematoma, infecções e distúrbios na 

evolução pós-operatória podem ocorrer após estes procedimentos. Em relação a isto, o 

desenvolvimento de um substituto ósseo prontamente disponível poderia limitar a necessidade 

para coleta de osso autógeno, do leito doador, e representar um avanço potencial no 

tratamento de condições esqueléticas (BISHOP e EINHORN, 2007), além de minimizar ao 

máximo o trauma cirúrgico, uma extensa gama de biomateriais sintéticos tem sido 

desenvolvida para utilização nas reconstruções ósseas ortopédicas. 

 

Extensa perda de substância óssea e tecido duro com baixa densidade mineral são 

condições que determinam prognósticos duvidosos para cirurgias de enxerto ósseo. As 

pesquisas na área de cirurgia reparadora do tecido ósseo vêm evoluindo no intuito de eleger o 

melhor material substituto ósseo com propriedades biomecânicas, atividades de 

osteocondução e osteoindução. 

 

A implantação de um biomaterial ativa a reparação óssea local. O biomaterial passa, 

então, a agir como um arcabouço para a infiltração de capilares sanguíneos, proliferação 

celular e liberação de fatores de crescimento que induzem a diferenciação das células 

mesenquimais em células osteoprogenitoras, iniciando a síntese de matriz osteóide e 

regulação da atividade dos osteoclastos, importante na remodelação óssea (URIST e 

SSTRATES, 1971; VEHOF et al., 2002, MACKIE, 2003). Os fatores de crescimento são 

moléculas sinalizadoras que têm sido mostradas promover a diferenciação e proliferação 

celular em sistemas in vitro e aumentar a cicatrização esquelética em modelos animais. 
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Entretanto, nenhuma tem verdadeira propriedade indutiva e, portanto, não são mitogênicas 

para as células-tronco indiferenciadas (BISHOP e EINHORN, 2007). 

 

No leito cirúrgico, o biomaterial provoca uma reação inflamatória local onde as 

células inflamatórias se tornam presentes. O desenvolvimento de um tecido fibroso adjacente 

ao material implantado ocorre simultâneo à angiogênese e remodelação do tecido conjuntivo 

(STAVROPOULOS et al., 2003). Estes eventos dão suporte à remodelação da matriz 

extracelular (MEC) conduzido principalmente pela atividade das metaloproteinases. O 

potencial angiogênico de um biomaterial é um fator crítico para a admissão do enxerto bem 

sucedido na engenharia tecidual. A regulação da angiogênese está baseada nos numerosos 

fatores de crescimento, enzimas proteolíticas, componentes da matriz extracelular, moléculas 

de adesão celular e fatores vasoativos (ZAMBUZZI et al., 2009). 

 

A reparação óssea pós-cirúrgica também pode ser comprometida se algumas 

condições não forem observadas, tais como, falha na microvascularização, instabilidade 

mecânica do biomaterial no leito cirúrgico e a presença de tecidos competidores com alta 

atividade de proliferação (BUSER et al., 1996). An e Martin (2003) salientaram ainda que, 

além dos fatores biomecânicos (técnica cirúrgica bem empregada) e composição do 

biomaterial, os fatores biológicos (tipo e qualidade do tecido ósseo, espessura da cortical, 

densidade trabecular, vascularização local) também estão associados ao sucesso da reparação 

óssea. 

 

É imprescindível o melhor entendimento da biologia do tecido ósseo também para o 

domínio nas indicações e procedimentos cirúrgicos na prática clínica da bioengenharia 

reconstrutiva. LeGeros & Craig (1993) relataram que além do contato íntimo entre o osso e a 

superfície do biomaterial pode existir também uma camada de tecido fibroso interposto, 

condição esta que resulta na falha da osteointegração, ou seja, o implante acaba sendo 

encapsulado pelo tecido fibroso, situação denominada clinicamente como pseudo artorse. Em 

exames radiográficos a resolução máxima é de 0,1 mm, ou seja, dez vezes o tamanho de uma 

célula do tecido conjuntivo. Desta forma, o osso pode parecer estar em contato direto com a 

superfície do biomaterial, embora exista tecido conjuntivo fibroso interposto 

(ALBREKTSSON et al., 1994). 
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2.3. BIOCOMPATIBILIDADE E OS FOSFATOS DE CÁLCIO 

 

Os materiais cerâmicos derivados dos fosfatos de cálcio (CaP), principalmente a HA, 

são os mais utilizados como substitutos ósseos sintéticos devido a sua biocompatibilidade e 

capacidade de acelerar a osteogênese, pois oferecem potencial para atividade dos agentes 

osteoindutores, as BMPs e fatores de crescimento do osso (URIST e STRATES, 1971). Em 

alguns casos, esses materiais são empregados como revestimentos de superfícies de implantes 

de titânio, pois tornam essas superfícies mais bioativas e aceleram o crescimento de osso 

resultando em rápida aposição óssea (WILLIAMS, 1985; WAGNER, 1989; LAYMAN e 

ARDOIN, 1998). Assim, o uso das biocerâmicas, como substitutos ósseos e procedimentos de 

enxertia óssea, tem aumentado nos últimos anos (WANG et al.,1996; HAAS et al., 1998; 

MANZANARES et al., 1998; OREFFO et al., 1998; DUCHEYNE e QIU, 1999; 

LACEFIELD, 1999; LIND et al., 1999; BAREILLE et al., 2000; KAWACHI et al., 2000; 

HEIMANN, 2002; ONG et al., 2002; TER BRUGGE et al., 2002; YANG, 2002; YANG et 

al., 2003; TER BRUGGE et al., 2003; VEHOF et al., 2003; ALLEGRINI Jr et al., 2004; LI et 

al., 2004), sejam implantados diretamente no leito cirúrgico ou como revestimento de 

superfícies de implantes (MITRI et al., 2005). 

 

A busca por materiais biocompatíveis que possam ser utilizados como substitutos 

ósseos vem de muito tempo. A idéia de desenvolver materiais com a capacidade de promover 

e acelerar a osteogênese foi iniciada em experimentos com o sulfato de cálcio, porque na 

constituição deste material existem íons minerais cálcio e fósforo, presentes também na 

composição estrutural do osso e, deste modo, acreditava-se que o fato do material possuir íons 

presentes semelhantes aos da estrutura óssea poderia promover osteogênese. 

 

A alta afinidade biológica de um material cerâmico com o tecido conjuntivo 

adjacente (biocompatibilidade) é um fator importante para a sua aplicação como substituto 

ósseo, entretanto, o biomaterial também deve ser quimicamente estável e possuir resistência 

mecânica, bem como uniformidade da distribuição dos poros, para favorecer a osteocondução 

ou osteoindução (ROSEN et al., 1989; SALYER e HALL, 1989; ONO et al., 1993). A 

presença dos poros na estrutura do biomaterial e sua resistência contra deformação são fatores 

importantes para a invasão e proliferação vascular, resultando no crescimento de tecido ósseo 

dentro do implante (WELLISZ et al., 1993; FRAYSSINET et al., 1998; YAMAMOTO et al., 
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1998). A existência de poros ou espaços na superfície do biomaterial, aumenta a sua 

superfície de contato favorecendo a adsorção proteica e adesão celular. 

 

A adesão de proteínas sobre a superfície do biomaterial é um ponto chave na 

bioengenharia por causa do papel fundamental que as proteínas desempenham no contato 

entre a superfície inorgânica e o ambiente biológico. Para as aplicações envolvendo a 

regeneração de tecido mole e duro, uma adesão excelente de proteínas selecionadas permite, 

na maioria dos casos, uma melhor biocompatibilidade e uma melhor recuperação da função 

biológica de implantes (MAVROPOULOS et al., 2011; MAVROPOULOS et al., 2013). Isto 

ocorre devido à atividade biológica específica da proteína e à sua importância no processo de 

biomineralização como inibidor ou promotor (ROHANIZADEH et al., 1998) da formação de 

fosfato de cálcio. Estudos in vivo suportam a tese de que as proteínas plasmáticas são 

adsorvidas imediatamente na superfície da HA, após implantação, e as respostas celulares 

iniciais são dependente das proteínas absorvidas pela superfície do implante (SCHWARTZ e 

BOYAN, 1994). A primeira camada de proteínas absorvidas na superfície do implante 

influencia na adesão celular (COMBES e REY, 2002; DUCHEYNE e QIU, 1999), 

diferenciação e produção de matriz extracelular. Ela também afeta a dissolução, nucleação e 

crescimento de cristais de HA (BOSKEY, 1998; BENDER et al., 2000). A adsorção de 

proteínas ocorre em duas etapas, primeiro a proteína é rapidamente adsorvida e, na sequencia, 

se forma uma monocamada desnaturada fortemente unida à superfície do implante, devido a 

um local de ligação única. As proteínas da primeira monocamada perdem sua estrutura 

terciária e, consequentemente, a atividade biológica. Uma segunda camada de proteína 

começa a ser lentamente formada e leva a uma monocamada não-desnaturada com atividade 

biológica (COEN et al., 2001). O processo de adsorção é uma função de composição do 

substrato, dado que as proteínas podem se dissociar em um pH satisfatório, resultando em 

espécies iônicas. Para as cerâmicas de fosfato de cálcio, a adsorção de proteínas tem uma 

natureza eletrostática, uma vez que íons Ca2+ e PO4
3- são acreditados prover uma maior força 

de guia neste processo (WASSELL et al., 1995; YONGLI et al., 1999). A topografia de 

superfície também pode influenciar significantemente na adsorção de proteína (WOJCIAK-

STOTHARD et al., 1996; CAI et al., 2006), entretanto, o papel particular para cada variável 

não está bem definido. 

 

Desta forma, um material com alta capacidade de adsorção desempenha a função de 

um arcabouço ósseo, permitindo a adesão e migração celular, fibrovascular e novo 
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crescimento ósseo na sua superfície ou no interior de seus poros, formando uma forte união 

do novo tecido ósseo ao material implantado fornecendo estabilidade e resistência aos 

micromovimentos in vivo. Estes eventos biológicos são permitidos por uma sequencia bem 

organizada desde a adesão até a diferenciação celular. 

 

Os biomateriais devem fornecer matéria-prima para neoformação óssea e fornecer 

um arcabouço para as reações celulares e deposição de osso novo (WAGNER, 1991), assim, 

seu uso clínico tem sido amplamente difundido, não só pela sua biocompatibilidade 

comprovada, mas também pela sua capacidade de promover osteocondução, migração das 

células osteoprogenitoras para sua superfície, osteointegração e também diminuir as 

limitações associadas ao leito doador (CHEANG e KOR, 1996; WANG et al., 1996; 

PIOLETTI et al., 2000; SCHLIEPHAKE e KAGE, 2001; YANG, 2001; TAMAI et al., 2002; 

SCHLIEPHAKE et al., 2003). 

 

A composição primária do biomaterial (cerâmica ou polímero), integridade estrutural 

(biodegradação) e a cinética de liberação, representam fatores que podem influenciar 

significativamente na formação de tecido novo. Enquanto que, as cerâmicas não-absorvíveis 

ou cerâmicas sintéticas podem deslocar e/ou obstruir a formação de osso, ocupando espaço no 

leito cirúrgico totalmente implantado, os biomateriais poliméricos pertencentes ao 

grupamento dos polímeros podem acumular reações inflamatórias reabsorvendo novo osso ou 

osso hospedeiro (POLIMENI et al., 2008). 

 

2.4. HIDROXIAPATITA E TRICÁLCIO FOSFATO 

 

A HA é amplamente utilizada na medicina regenerativa, como substituto ósseo, 

devido às suas propriedades físicas, que são similares àquelas do constituinte mineral do 

tecido ósseo, devido à sua notável capacidade osteocondutiva, além da sua biocompatibilidade 

e bioatividade (HOLMES et al., 1987). Clinicamente tem tido sucesso quando usada como 

enxerto ósseo em cirurgias de tumores benignos (UCHIDA et al., 1990; YAMAMOTO et al., 

2000). O sucesso clínico de um substituto ósseo depende da sua integração com o tecido 

adjacente. O defeito ósseo deve regenerar mais previsivelmente se o substituto é implantando 

para prover uma rede para organização de osteonas (ZAMBUZZI et al., 2011). 
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Arcabouços tridimensionais de HA foram desenvolvidos porque oferecem um 

ambiente mais natural, ao invés de sistemas de discos para cultura, e poderiam estimular as 

condições in vivo; esta estrutura com porosidade imita o ambiente ósseo e é uma excelente 

ferramenta para a colonização por osteoblastos (RUMPLER et al., 2007). A estrutura porosa 

dos arcabouços de materiais derivados dos fosfatos de cálcio, estimulou o crescimento 

fibrovascular e a formação de osteóide. As dimensões dos poros são fatores estruturais 

importantes dos biomateriais sintéticos para assegurar a união e a integração tecidual 

(GREEN et al., 2002). 

 

Recentemente, a HA tem sido estudada como um arcabouço promissor para o 

carreamento de células diretamente sobre a área enxertada, favorecendo fortemente uma 

rápida regeneração óssea (OHGUSHI et al., 2003). Entretanto, a HA apresenta um 

inconveniente por ter baixas taxas de biodegradação, o que pode comprometer sua rápida 

substituição por tecido ósseo neoformado (SÁNCHEZ-SALCEDO et al., 2009). Para 

minimizar este inconveniente, um segundo material mais solúvel, beta-tricálcio fosfato (β-

TCP), pode ser adicionado à HA, gerando um composto de fosfato de cálcio bifásico com 

característica melhorada devido à taxa de reabsorção relativamente alta (KAMITAKAHARA 

et al., 2008; LEGEROS et al., 2003; GHANAATI et al., 2013). Entretanto, compostos 

bifásicos de HA/β-TCP podem desempenhar um papel importante durante a regeneração 

óssea assistida, servindo como melhores arcabouços para promover a osteogênese induzida 

(ARINZEH et al., 2005; FARATZIS et al., 2012). 

 

O β-TCP também é uma alternativa adicional para o osso autógeno. Enquanto o β-

TCP é conhecido por ser osteocondutivo, lhe faltam fatores de crescimento e componentes 

celulares e, portanto, não possui propriedades osteoindutivas. Sua baixa resistência mecânica 

(força de compressão) é um fator que impede sua futura aplicação direta, de forma isolada, na 

reconstrução óssea (BOULER et al., 2000; MIRANDA et al., 2008).  O β-TCP também tem 

se mostrado ser reabsorvível e capaz de dar suporte para a formação de osso novo, em 

modelos animais (FUJITA et al., 2003; SCHWARZ et al., 2007) e em ensaios humanos 

(ZERBO et al., 2001; THOMPSON et al., 2006), além da reconstrução óssea em perdas 

teciduais (AHOLA et al., 2012; AHOLA et al., 2013; CHEN et al., 2013; PERES et al., 2013). 

O importante para um substituto ósseo é ter a taxa de degradação biológica simultânea ao 

processo de formação óssea. 
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O tricálcio fosfato (TCP) é um material cerâmico com maior taxa de degradação em 

meio biológico e maior resistência mecânica do que a HA (EGGLI et al., 1988). A utilização 

do TCP e da HA em fêmures de ratos, com granulação de 500 µm, revelou que a 

biodegradação do TCP é mais notável em relação a HA (NAGAHARA et al., 1992). A 

mistura de ambos, associado à presença de poros, acelerou a degradação do composto in vivo 

e favoreceu o crescimento de novo osso. Quanto menor a granulometria do material (10-20 

µm), maior a quantidade de osso neoformado, pois a fragilidade dos pequenos grânulos 

ajudou na fragmentação das partículas por influencia de fagocitose celular levando a uma 

redução da quantidade das partículas residuais do biomaterial substituídas por tecido ósseo. A 

maior taxa de reabsorção in vivo do TCP em comparação à HA acelerou a substituição dos 

grânulos do biomaterial por novo tecido ósseo que ocorreu simultânea à sua biodegradação 

(FINI et al., 2002; CHOW et al., 2003; TRISI et al., 2003). Um estudo in vitro revelou que a 

dissolução do TCP em meio biológico aumentou a concentração iônica de cálcio e fosfato no 

fluído intersticial e resultou na recristalização de apatita sobre a superfície do biomaterial. A 

formação de apatita na superfície diminui o pH do microambiente, o qual em troca, aumentou 

a solubilidade do TCP (BANDYOPADHYAY et al., 2006). A combinação do TCP com a HA 

aumentou a dissolução do composto, além de aumentar a adesão celular (LEOTOT et al., 

2013). Análises histológicas revelaram ausência total de tecido fibroso e inflamatório 

(OUDADESSE et al., 2007). A temperatura de sinterização também foi outro fator 

determinante, pois o aumento da temperatura, acima de 1100oC, diminuiu a porosidade do 

material e, consequentemente, a dissolução in vitro (APPLEFORD et al., 2007; MIAO et al., 

2008; YANG et al., 2008). Por outro lado, uma insuficiente ou inadequada sinterização pode 

provocar uma liberação de micropartículas dos compostos cerâmicos, resultar em acentuada 

inflamação local, caso já observado por outros pesquisadores (SAFFAR et al., 1990; 

FURUSAWA et al., 1991; ALTERMATT et al., 1992; PIATELLI et al., 1996; WILTFANG 

et al., 2003). 

 

O CaP existe em várias fases dependendo da temperatura e da pressão parcial de 

água. O β-TCP é uma fase reabsorvível, entretanto, difícil para sinterizar, possui uma pobre 

força mecânica e baixa resistência à propagação de fissuras (KALITA et al., 2006) para 

aplicações ortopédicas, devido à transformação de fase β para fase α. Biomateriais de fosfato 

de cálcio porosos são importantes na engenharia de tecido ósseo pela variação dos 

macroporos de 100 a 500 µm, o que permitiu o crescimento de tecido ósseo dentro do 
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material e a biodegradação do arcabouço poroso pelo avanço do crescimento ósseo (GIBSON 

et al., 2000). 

 

Ambos os componentes, HA e β-TCP, possuem comportamentos de solubilidade 

diferentes, que restringem suas propriedades regenerativas. Por um lado, os substitutos ósseos 

baseados na HA são conhecidos por persistir dentro do leito de implantação, o que restringe a 

neoformação óssea dentro de uma área aumentada (GOTO et al., 2001; GOEL, 2003; 

ROJBANI et al., 2011). Já os substitutos ósseos baseados no TCP são caracterizados por uma 

rápida taxa de degradação e alta solubilidade, o que permite a liberação de íons cálcio para o 

meio biológico, resultando em uma excelente resposta celular in vitro (SÁNCHEZ-

SALCEDO et al., 2006), além da biocompatibilidade (MATEESCU et al., 2012), o que faz do 

TCP, em especial o β-TCP, um excelente candidato como arcabouço para a engenharia de 

tecido ósseo. O β-TCP é um importante mineral no processo de desenvolvimento ósseo pela 

ação como uma reserva provisória de íons cálcio e fosfato para supersaturar o fluido corpóreo 

local adjacente ao implante (GENG et al., 2009). Por outro lado, uma mais alta taxa de 

biodegradação, como o α-TCP (SURVOROVA et al., 2009), pode levar a uma falha clínica 

do implante devido à inadequada propriedade de osteocondução (UCHIDA et al., 1984; VON 

DOERNBERG et al., 2006; ALGHAMDI et al., 2010; ROJBANI et al., 2011). Devido a esses 

materiais induzirem sua própria degradação, a influência da composição química de um 

substituto ósseo na taxa da sua própria degradação deve ser bem elucidada. 

 

As variações, na composição dos fosfatos de cálcio, podem levar à diferentes 

comportamentos de dissolução e também podem influenciar a resposta tecidual óssea durante 

a reparação óssea (GBURECK et al., 2008). A associação de duas fases, HA e TCP, com 

diferentes comportamentos de degradação, é esperada para dar uma oportunidade de se 

adaptar a reação tecidual local e a degradação simultânea ao crescimento de osso novo para 

alcançar a melhor regeneração de tecido ósseo possível. Nas últimas décadas, muitos esforços 

têm sido feitos na bioengenharia óssea para criar arcabouços e superar os desafios da 

reparação de grandes defeitos ósseos (PARIKH, 2002). Neste contexto, as cerâmicas de 

fosfato de cálcio bifásico permanecem como candidatos interessantes para reabilitações 

craniomaxilofaciais e ortopédicas (LEGEROS et al., 2003). 
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2.5. O COMPOSTO BIFÁSICO 

 

O fosfato de cálcio bifásico ou simplesmente composto bifásico (CPB) consiste na 

associação de duas fases, sendo a HA e o β-TCP mais comumente utilizadas, e é um excelente 

enxerto ósseo devido às características de seus componentes, além da comprovada 

biocompatibilidade de ambos. A HA apresenta capacidade de interação direta com o osso e o 

β-TCP possui maior propriedade de reabsorção (WANG et al., 2006). Então, um ótimo 

equilíbrio deve ocorrer entre a fase mais estável de HA com a mais solúvel de β-TCP 

existente em BCP (DACULSI, 1998), de quem a bioatividade é controlada por uma 

associação destes dois componentes em taxas adequadas (YAMADA et al., 1997; LEGEROS 

et al., 2003).  

 

Durante o desenvolvimento de biomateriais baseado nas cerâmicas de fosfato de 

cálcio, um grande assunto relevante a ser considerado é a taxa de HA e TCP a ser empregada 

para atingir os aspectos mais adequados e, entretanto, os melhores resultados clínicos. 

Diferentes fórmulas do BCP implantados em locais de grandes defeitos, tais como crânio de 

ratos (ALAM et al., 2001), fêmur de ovelhas (BODDE et al., 2007), mandíbula de cães 

(FARINA et al., 2008) e tíbia de coelhos (BAGHER et al., 2012) foram provados como bons 

materiais osteocondutivos. A mistura de HA/β-TCP na proporção de 60:40 tem sido aprovado 

pela sua aplicação clínica para ser um bom compromisso entre a degradação e a força 

mecânica do substituto ósseo (LANGE et al., 2011). O composto bifásico, com relação à 

razão em massa, também mostrou uma redução contínua da área ocupada pelo substituto 

ósseo para a razão de 20:80 (JENSEN et al., 2008, 2009). Em contraste, Friedmann et al. 

(2009) demostraram não haver tendência para o composto bifásico (BCP), com razão de 

60:40 (HA/β-TCP 60/40), se degradar durante 24 semanas de cicatrização, nos procedimentos 

de levantamento de seio maxilar e aumento de crista alveolar em pacientes humanos. Testes in 

vitro (MEYER et al., 1993; MÖLLER et al.,1994; PIOLETTI et al., 2000) e in vivo 

(KURASHIMA et al., 1997; KURASHIMA et al., 1998; NEO et al., 1998; HANDSCHEL et 

al., 2002; SCHULTEN et al., 2013), com TCP, são controversos, pois alguns estudos 

indicaram boa união celular, osteocondução e osteointegração entre as cerâmicas de fosfato de 

cálcio (NEO et al., 1998; KURASHIMA et al., 1997; NEO et al., 1992; ZHOU et al., 2013), 

enquanto, outros confirmaram a interposição de tecido frouxo (DE LANGE et al., 1990) e 

baixa biodegradação in vivo (CARRODEGUAS e DE AZA, 2011). 
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Neste contexto, algumas propriedades físicas do arcabouço bifásico se tornam mais 

importantes à medida que elas podem impactar diretamente no desempenho biológico do 

material enxertado, entre eles, a porosidade do material. A incorporação de espaços dentro da 

matriz do composto bifásico permite a formação de um arcabouço para a infiltração vascular, 

ótima oxigenação óssea e fixação e proliferação celular, fundamentais para rápida integração 

do biomaterial, reabsorção e subsequente substituição por tecido ósseo (LIU e MA, 2004). 

Variações na composição química (proporção de HA/β-TCP) podem reduzir a força de 

compressão do arcabouço (GBURECK et al., 2008), bem como modificar ambas as taxas de 

degradação e reabsorção de um determinado material, com possíveis efeitos biológicos 

(RUANO et al., 2000). Processos, tais como, tratamento térmico a altas temperaturas ou 

pressão aplicada durante o desenvolvimento da cerâmica podem levar ao fechamento ou 

estreitamento dos poros e redução nos níveis gerais de dissolução (YANG et al., 2008), 

reduzindo as boas respostas biológicas esperadas do material (DENISSEN et al., 1996; ONG 

et al., 2002; YANG et al., 2003). Portanto, modificações estruturais podem impactar nas 

propriedades mecânicas do material, biodegradação e biocompatibilidade, todos os quais 

constituem critérios básicos para o desenvolvimento de arcabouços na engenharia óssea. 

 

A despeito de todas as melhorias na solubilidade e bioatividade obtidas com os 

BCPs, é importante considerar o possível impacto da sua composição nos processos ligados à 

sobrevivência e proliferação celular. É essencial assegurar que as quantidades proporcionais 

de cada componente, bem como a adição de agentes porogênicos, não interfiram 

negativamente na citocompatibilidade do composto final, devido à liberação de componentes 

tóxicos ou irritantes. Portanto, testes de citotoxicidade in vitro representam requerimentos 

críticos prévios à aplicação clínica de tais materiais (ISO 10993-05). Embora, respostas 

celulares e teciduais tenham sido relatadas para muitas cerâmicas bifásicas modificadas, 

HA/β-TCP (KRUYT et al., 2006; FELLAH et al., 2007; ALCAIDE et al., 2009a; ALCAIDE 

et al., 2009b; RYU et al., 2010), existem ainda resultados conflitantes na citocompatibilidade 

in vitro e alterações do metabolismo celular induzidas por ambos os BCPs, denso e poroso. Os 

ensaios de contato direto não mostraram efeitos citotóxicos de cerâmicas BCP modificadas 

(RYU et al., 2004; ALCAIDE et al., 2009a; BYUN et al., 2010) sobre fibroblastos L929 e 

células de osteossarcoma humanas. Em contraste, BCPs porosos foram descritos como 

fortemente citotóxicos (LU et al., 2004), após exposição de fibroblastos à extratos de 

cerâmicas similares. A HA também demonstrou marcada inibição de adesão e crescimento 

celular após sinterização, sob temperaturas de 600, 900 e 1200oC (HYAKUNA et al., 1989). É 
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importante notar que, a maioria dos trabalhos empregou o mesmo parâmetro de viabilidade 

celular, testado com células derivadas de tumores ou fibroblastos. Entretanto, se torna 

evidente que ainda há controvérsia na citocompatibilidade in vitro de BCPs porosos aferida 

pelo MTT e há uma falta de informação sobre a resposta biológica destes compostos por 

cultura de células primárias ou cepas celulares, tais como células mesenquimais humanas, as 

quais são fortemente relatadas na engenharia de tecido ósseo (OHGUSHI et al., 2003). O teste 

multiparamétrico é uma importante ferramenta para elucidar a viabilidade e integridade das 

células mesenquimais humanas primárias, esclarecendo a citocompatibilidade de ambos os 

materiais, HA e BCP, mesmo após a alteração de sua estrutura física para a incorporação de 

poros (MITRI et al., 2012). 

 

Em 6 meses de pós-operatório, cirurgias de aumento do assoalho de seio maxilar em 

humanos, utilizando a combinação de β-TCP com plasma rico em plaquetas (PRP), resultaram 

em grande quantidade de osso neoformado concomitante ao grau de degradação da cerâmica 

(WILTFANG et al., 2003). O uso clínico do composto HA/β-TCP, em humanos, revelou 

biocompatibilidade e excelentes resultados na reparação óssea, tanto quanto o enxerto 

autógeno de osso esponjoso (ZAFIROPOULOS et al., 2007; ARTZI et al., 2008). O TCP 

também foi utilizado como revestimento de membrana de polímero, o que, como na 

combinação com a HA, aumentou a resistência mecânica e acelerou a reparação tecidual pela 

osteocondutividade da cerâmica. O uso deste material na regeneração óssea guiada (ROG) 

poderia resolver o problema do colapso da membrana e melhorar a restauração de defeitos 

ósseos na cirurgia maxilofacial (IGNATIUS et al., 2001; ZYMAN et al., 2008). 

 

Associado a outros materiais, derivados do fosfato de cálcio, o TCP também tem 

mostrado resultados positivos sobre a osteogênese. O dicálcio fosfato dihidratado (DCPD) é 

reabsorvido até três vezes mais rápido que a HA ou o β-TCP (GIANNOUDIS et al., 2005), 

desta forma, Tamimi et al. (2006) avaliaram a reparação óssea em calvária de coelho 

enxertada com HA e com um composto de DCPD/β-TCP. A combinação desses dois 

materiais, sob a forma de grânulos, permitiu a difusão de íons e nutrientes, o que aumentou a 

reabsorção do material e a formação de novo osso. Em 4 semanas, o composto pareceu ser 

perfurado pelo osso neoformado, enquanto que, a HA apresentou formação de tecido ósseo ao 

redor dos seu grânulos. A mistura de β-TCP com DCPD ofereceu rápida reabsorção in vivo e 

aumentada neoformação óssea em relação à HA (TAMIMI et al., 2006; ALGE et al., 2013). 
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2.6. ARCABOUÇOS POROSOS 

 

A porosidade é definida como a porcentagem de espaço vazio em um sólido (LEON, 

1998) e é uma propriedade morfológica independente do material. Os poros são necessários 

para a formação de tecido ósseo porque eles permitem a migração e proliferação de 

osteoblastos e células mesenquimais, bem como a vascularização (KUBOKI et al., 1998). Em 

adição, a superfície porosa melhora a ancoragem entre o biomaterial e o osso natural 

adjacente, provendo maior estabilidade mecânica a esta interface crítica (STORY et al., 

1998). A porosidade busca aumentar a reabsorção do biomaterial e a extensão da bioatividade 

por aumento da área de superfície disponível para reação tecidual. As dimensões dos poros e a 

distribuição do tamanho dos poros dentro da cerâmica, bem como sua área de superfície, são 

importantes para entrada de nutrientes e remoção de resíduos gerados pelas células 

(HABRAKEN et al., 2007). Entretanto, o desenvolvimento de materiais com alta porosidade 

total não assegura a penetração de proteína e a proliferação celular, a menos que haja uma 

adequada distribuição do tamanho dos poros (ESPANOL et al., 2009). 

 

Os arcabouços devem mimetizar a morfologia óssea, estrutura e função para 

melhorar a integração no tecido adjacente (KARAGEORGIOU e KAPLAN, 2005). Um 

assunto fundamental para compensar a complexidade do tecido ósseo (porosidade, tamanho 

dos poros, propriedades mecânicas, mineralização ou densidade mineral e tipos de células) é 

alcançar a rápida substituição do substituto ósseo com o novo osso maduro (KASTEN et al., 

2008). Este aspecto só pode ser alcançado com o uso de um material biodegradável. 

 

Os poros são necessários para a formação de tecido ósseo porque permitem a 

migração e proliferação de osteoblastos e células mesenquimais, bem como a infiltração 

vascular (KUBOKI et al., 1998). Um apropriado suprimento sanguíneo representa a base para 

o crescimento do tecido ósseo nos poros dos biomateriais (BOYDE et al., 1999; BAROU et 

al., 2002). A vascularização do osso, além de prover nutrientes essenciais para a 

sobrevivência do tecido, desempenha também uma função crucial na coordenação da 

atividade das células ósseas e da sua migração para a remodelação do osso (BAROU et al., 

2002). 
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O nível de porosidade ideal deveria ser maior que 50 ou 60% de volume no 

biomaterial (KARAGEORGIOU e KAPLAN, 2005), o mínimo do tamanho de poro requerido 

e atualmente aceito para regenerar osso é considerado ser 50 a 100 µm (HULBERT et al., 

1970; KUBOKI et al., 1995; ITALA et al., 2001; KUBOKI et al., 2002; ROSE et al., 2004) e 

a média de tamanho ideal foi sugerido ser entre 100 e 500 µm (KARAGEORGIOU e 

KAPLAN, 2005). A macro (200 a 600 µm) e microporosidade (< 5 µm) são favoráveis para o 

crescimento celular (BOHNER, 2000; MANKANI et al., 2001; BERNSTEIN et al., 2013). Os 

macroporos facilitam a infiltração de vasos sanguíneos, permitindo a difusão de nutrientes e 

células para migrar para dentro do arcabouço (NAN et al., 2010), resultando em crescimento 

substancial de osso (HULBERT et al., 1970). Entretanto, os menores poros resultaram em 

crescimento de tecido osteóide não mineralizado e até aqueles menores são penetrados 

somente por tecido fibroso (HULBERT et al., 1970). Discos de β-TCP implantados na fáscia 

lombodorsal de coelhos, revelaram, após 8 semanas de cicatrização, que os vasos sanguíneos 

tenderam a ser mais densos e maiores nos implantes com macroporos maiores que 400 µm 

(FENG et al., 2011). Um recente estudo examinando diâmetros de macroporos diferentes 

(150, 260, 510 2 1220 µm) e um total de porosidade de 75% de TCP em defeitos de metáfise 

em ovelhas, 6 e 12 semanas, revelou que a resposta biológica para implantação foi 

marginalmente influenciada pelo tamanho do poro (VON DOERNBERG et al., 2006). A 

rápida reabsorção da cerâmica e a lenta formação de osso ocorreram em poros de 510 µm 

comparadas com poros de 150 e 260 µm. Em materiais reabsorvíveis, a densidade de poros e 

a interconexão são mais importantes do que o tamanho do poro, ao contrário dos materiais 

não reabsorvíveis, nos quais o tamanho e a densidade são igualmente importantes (LU et al., 

1999). Embora o tamanho do poro e a porosidade aumentada facilitem o crescimento ósseo, o 

resultado é uma redução nas propriedades mecânicas, levando ao comprometimento da 

integridade estrutural do arcabouço (BARRALET et al., 2002; ZHANG e ZHANG, 2002). 

 

A reabsorção da cerâmica pode ocorrer em meses e o novo osso substituir o material 

(TAKAHIRO et al., 2004). Os estágios e taxas de reabsorção em um organismo vivo não 

podem ser precisamente previstos a partir de experimentos convencionais de laboratório, 

entretanto, existe a necessidade de testes comparativos simples que podem auxiliar na 

composição química e processamento dos biomateriais. Muitos fatores afetam a solubilidade 

dos fosfatos de cálcio, incluindo o método de preparo, conteúdo de fase, densidade e a 

extensão de substituições iônicas dentro da microestrutura da apatita. O comportamento de 

dissolução varia amplamente (FULMER et al., 2002). A solubilidade, bem conhecida, se 
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segue à α-TCP > β-TCP > HA (DUCHEYNE et al., 1993; FAZAN e MARQUIS, 2000). Um 

alto nível de porosidade pode também ser usado para fornecer maior área de superfície para 

troca iônica (WENG et al., 1997). 

 

Para o estudo da reparação óssea alveolar, o alvéolo dental do rato Wistar se torna 

um modelo ideal, devido à facilidade de acesso e realização do procedimento cirúrgico e, 

relativamente, curto período de tempo requerido para reparação tecidual e avaliação da 

sequência temporal bem conhecida e descrita na literatura (OKAMOTO et al., 1973). São três 

os estágios da reparação óssea alveolar do rato: estágio exsudativo (1 – 7 dias) caracterizado 

pelo preenchimento e organização do coágulo sangüíneo no alvéolo dental; estágio 

proliferativo (7 – 14 dias) no qual ocorre a substituição gradual do coágulo por tecido 

conjuntivo e osso trabecular com o avanço da osteogênese da periferia para o centro do 

alvéolo; estágio reparativo (21 – 42 dias) caracterizado pelo completo preenchimento do 

alvéolo por osso e remodelação óssea (OKAMOTO et al., 1994). 

 

Na área da medicina regenerativa, em especial as cirurgias ortopédicas, os resultados 

obtidos, através da implantação de biomateriais cerâmicos e sua relação com a reparação 

tecidual no alvéolo dental de ratos Wistar, serão parâmetros indicativos do que poderá ocorrer 

nos humanos, além de auxiliar no desenvolvimento de novos biomateriais e na possibilidade 

de melhora na aplicação clínica. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar as propriedades físico-químicas de cerâmicas de HA e compostos 

bifásicos (HA/β-TCP 60/40), testar a citocompatibilidade e analisar, qualitativa e 

quantitativamente, a influência destes materiais cerâmicos na reparação óssea alveolar. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- Realizar a caracterização físico-química da estrutura física e química dos 

biomateriais através dos métodos de Difração de Raios-X (DRX), Infravermelho por 

Transformada de Fourier (FTIR) e Fluorescência de Raios-X (XRF); 

 

2- Estudar a morfologia de superfície e estrutura porosa dos grânulos dos materiais 

de enxerto, através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV); 

 

3- Determinar a área superficial dos grânulos destes materiais, através do método 

BET; 

 

4- Avaliar a dissolução dos íons cálcio e fósforo dos materiais de fosfato de cálcio, 

através do teste de dissolução; 

 

5- Realizar o teste de citocompatibilidade in vitro nos materiais cerâmicos para 

avaliar a atividade mitocondrial, integridade membranar e densidade celular, e assim, verificar 

se ocorreu influência negativa nos biomateriais, pelo uso do agente porogênico e forças 

aplicadas durante a obtenção dos materiais; 

 

6- Avaliar a osteogênese in vivo da HA e HA/β-TCP, tendo como referência o grupo 

controle; 

 

7- Avaliar histomorfometricamente a área de osso neoformado, infiltrado 

inflamatório, área de tecido conjuntivo e o biomaterial residual, nos terços apical, médio e 
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cervical do alvéolo, para uma análise comparativa entre os biomateriais e o coágulo 

sanguíneo. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. SÍNTESE DOS MATERIAIS 

 

Matéria-prima utilizada para síntese dos materiais cerâmicos: Hidroxiapatita 

estequiométrica (produzida no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF); β-Tricálcio 

Fosfato (Merck); Agente Porogênico (cera - Clariant Licowax PE 520; 355 micrometros). 

 

Para este trabalho foram desenvolvidos 06 tipos de materiais com as matérias-prima 

acima citadas. Utilizando uma prensa uniaxial e matriz metálica com diâmetro 3,5cm foram 

preparadas pastilhas com diferentes composições de matéria-prima e diferente força para 

obter materiais com variações de porosidade. Em seguida as pastilhas obtidas foram tratadas 

termicamente seguindo uma rampa de aquecimento controlada, até a temperatura máxima de 

1100oC. As pastilhas, após sinterização, foram então trituradas e peneiradas para obter a faixa 

granulométrica desejada (425 > φ < 710 µm). Abaixo, a Tabela 1 descreve a composição e a 

força utilizada de prensagem para a obtenção das pastilhas antes do tratamento térmico. 

 

Tabela 1 – Biomateriais utilizados no estudo 

GRUPO MATÉRIA-PRIMA FORÇA 

1 HA estequiométrica  100MPa 

2 HA estequiométrica / β-TCP - proporção em massa 60 HA:40 β-TCP  100MPa 

3 HA estequiométrica  20 MPa 

4 HA estequiométrica / β-TCP - proporção em massa 60 HA:40 β-TCP 20 MPa 

5 HA estequiométrica e cera - proporção de 75% em volume 20 MPa 

6 HA estequiométrica / β-TCP - proporção em massa 60 HA:40 β-TCP e 

cera - proporção de 75% em volume 

20 MPa 

 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS BIOMATERIAIS 

 

As técnicas utilizadas neste trabalho buscaram identificar as características 

estruturais, superficiais, composição química e dissolução da HA estequiométrica e do 

compósito HA/β-TCP. 
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Foram realizados os métodos da Difração de Raios-X (DRX) para análise das fases 

cristalinas presentes; Espectroscopia Vibracional no Infravermelho por Transformada de 

Fourrier (FT-IR) para análise da composição química; Fluorescência de Raios-X (XRF) para a 

quantificação de elementos químicos; Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para 

análises de morfologia de superfície dos grânulos; Teste de Dissolução para avaliar a 

dissolução dos íons cálcio e fósforo das amostras de HA e HA/β-TCP, em meios tamponados 

distintos, com o objetivo de se verificar o efeito do β-TCP na dissolução do material bifásico; 

Método do BET para determinar a área superficial dos grânulos dos materiais cerâmicos. Os 

métodos DRX e FT-IR foram realizados no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), os 

métodos XRF e MEV foram realizados no Instituto de Geociência (COPPE – UFRJ), o 

método BET foi realizado no Instituto Nacional de Tecnologia (INT) e o teste de dissolução 

foi realizado na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

 

4.2.1. DIFRAÇÃO DE RAIOS-X (DRX) 

 

A radiação de Raios-X possui um comprimento de onda, da mesma ordem de 

grandeza das distâncias interplanares existentes na estrutura cristalina, desta forma, a radiação 

atravessou os retículos cristalinos, e ao atingir planos de reflexão paralelos produz uma figura 

de difração. Cada pico obtido no difratograma é resultado da alta incidência de radiação num 

plano específico do cristal. Quanto maior o ângulo de incidência menor o espaçamento entre 

planos. O arranjo espacial dos átomos numa célula unitária descreve os planos existentes, 

dependendo do tipo de célula unitária, sistema cristalino de simetria e da dimensão da célula 

unitária ocorre em determinada disposição de picos no difratograma obtido do material.  

 

Os difratogramas de sistemas cristalinos foram catalogados e os valores de ângulo, 

planos e distância interplanar indexados para cada fase cristalina existente pelo JCPDS (Joint 

Committee for Powder Difraction Standards). Neste trabalho utilizamos o difratômetro do 

CBPF (Zeiss HZG4 – Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas) com radiação a CuKa (λ= 

1,5418 Å) e varredura angular de 10 – 100o com passo de 0,05/s. 
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4.2.2. ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL NO INFRAVERMELHO 

POR TRANSFORMADA DE FOURIER (FT-IR) 

 

Os espectros de emissão ou absorção surgem a partir de transições de estados 

quânticos vibracionais das moléculas correspondentes às diferenças na energia interna das 

mesmas (∆E). Os valores de energia, emitida ou absorvida pelas moléculas durante estas 

transições, podem ser acompanhados por valores de freqüência ou números de onda seguindo 

a relação ∆E = h.ν. O espectro de infravermelho registra essa absorção ao longo de uma 

determinada faixa de frequência ou números de onda (SKOOG et al., 2002). 

 

A técnica de espectroscopia vibracional no infravermelho com transformada de 

Fourier (FT-IR) permite identificar os grupos químicos e também determinadas substituições 

na composição química da hidroxiapatita, através da oscilação de frequência de vibração em 

infravermelho. Os espectros do infravermelho para as amostras de HA e HA/β-TCP foram 

obtidos no Laboratório de Biomateriais do CBPF utilizando o espectrofotômetro por 

transformada de Fourier da Schimadzu, IR-Prestige 21 com detector DTGS KBr, separador de 

feixes de KBr. A análise foi feita por transmitância utilizando pastilhas com 1% de KBr na 

região mediana do infravermelho (4000 – 400 cm-1). 

 

4.2.3. FLUORESCÊNCIA DE RAIO-X (XRF) 

 

Um estado eletrônico excitado pode perder toda ou parte de seu excesso de energia 

por uma emissão espontânea de radiação, quando uma parte de energia é degrada a calor, o 

restante da energia é irradiado para que o átomo volte ao seu estado fundamental, sendo assim 

a energia do fóton emitido é menor que a radiação excitante, ou seja, apresenta um 

comprimento de onda maior, este é o princípio da Fluorescência. 

 

A Fluorescência de Raios-X (XRF) é um dos métodos mais utilizados na 

identificação qualitativa de elementos químicos com número atômico maior que o oxigênio 

(>8), a identificação dos picos é realizada tendo como referencial as tabelas das linhas de 

emissão dos elementos. Neste trabalho utilizamos o espectrofotômetro (Philips), do 

Departamento de Geologia, Instituto de Geociências, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-
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Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). 

 

4.2.4. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é utilizada em várias áreas do 

conhecimento, incluindo a biológica. O uso desta técnica vem se tornando mais frequente por 

fornecer informações de detalhe, com aumentos superiores a 300.000 vezes. A imagem 

eletrônica de varredura (eletromicrografia) representa em tons de cinza o mapeamento e a 

contagem de elétrons secundários (SE – secondary electrons) e retro-espalhados (BSE – 

backscattering electrons) emitidos pelo material analisado. 

 

Os materiais não condutores de corrente elétrica para serem analisados no MEV 

devem ser previamente metalizados. A metalização consiste na precipitação a vácuo de uma 

película micrométrica de material condutor (ouro ou carbono) sobre a superfície do mineral, 

possibilitando a condução da corrente elétrica. Foi utilizado o equipamento JEOL JSM 5310 

do Laboratório de Ultraestrutura Celular Hertha Meyer da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). 

 

4.2.5. TESTE DE DISSOLUÇÃO 

 

O teste de dissolução permitiu avaliar a dissolução dos biomateriais e a liberação de 

íons cálcio e fósforo das amostras de HA e HA/β-TCP, em meios tamponados distintos, com 

o objetivo de se verificar o efeito do β-TCP na dissolução do material, em comparação com a 

HA, e a taxa de liberação de íons cálcio (Ca) e fósforo (P) ao longo do tempo, nos diferentes 

materiais propostos neste estudo. O experimento de dissolução foi realizado em triplicata, 

com massa total de 0,5 g de cada amostra. O material incubada em 20 ml de dois tipos de 

solução tampão, MES (pH 5,9) e HEPES (pH 7,4), sob agitação (Agitador Kline CT-150) por 

1 e 7 dias a 37° C. Após agitação, os tubos foram centrifugados a 6000 rpm por 10 minutos 

(Centrífuga CT-6000 R – Cientec®) e o sobrenadante pipetado e diluído em ácido nítrico a 

12,5 %. Com os tempos estabelecidos, alíquotas de 5 mL das soluções foram retiradas e 

filtradas através de membranas SM Ester (Merck Millipore, Brasil) de 0,22 µm de poro com 

massa conhecida, retirando-se alíquotas do filtrado de 10 ml para análise das concentrações de 
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Ca e P por Espectrometria de Emissão Atômica com plasma acoplado indutivamente - 

ICP/OES (modelo OPTIMA 3000 – Perkin-Elmer). 

 

4.2.6. MÉTODO BET 

 

Na caracterização textual dos materiais particulados foi realizado o método BET, 

através da técnica de adsorção/dessorção física de nitrogênio (N2) a -196oC, utilizando um 

equipamento Micromeritics, modelo ASAP 2020. Esta técnica baseia-se no fato das moléculas 

de um gás ser atraídas por uma superfície sólida de tal forma que a concentração de moléculas 

na interface do sólido seja maior do que na fase gasosa. A este enriquecimento na superfície é 

dado o nome de adsorção e esta técnica é útil na determinação do volume de N2 adsorvido a 

diversas pressões relativas na temperatura do nitrogênio líquido, possibilitando a obtenção de 

diversas informações, tais como área específica (método de Brunauer, Emmett, Teller – BET), 

volume de microporos (método t-plot) e volume e diâmetro de mesoporos (método BJH). Na 

realização da análise foram utilizadas massas de aproximadamente 220 mg de catalisador, 

previamente tratadas em estufa a 150oC por 24 horas. O pré-tratamento in situ que antecedeu 

a análise consistiu no aquecimento da amostra a 150oC sob vácuo. 

 

4.3. ESTUDO IN VITRO 

 

4.3.1. TESTE DE CITOCOMPATIBILIDADE 

 

Para os testes de citocompatibilidade, os extratos de cada amostra foram preparados 

de acordo com a norma internacional para avaliação de dispositivos médicos (ISO 10993-5). 

Após a esterilização, 1g de cada material (grânulos de HA 100, CPB 100, HA 20, CPB 20, 

HAp, CPBp) foi incubado em 10 ml do meio essencial mínimo alfa (Alpha-MEM, Cultilab, 

Brasil) por 24 horas a 37oC. Então, os extratos obtidos foram coletados e avaliados 

imediatamente para citocompatibilidade. Para controle positivo e controle negativo, foram 

preparados, respectivamente, soluções de fenol 2% e extrato de poliestireno de alta densidade. 

 

Células mononucleares humanas altamente puras de aspirado de medula óssea foram 

ordenadas e concentradas usando um programa MNC (mononuclear cells) por gradiente de 

densidade de acordo com o método descrito em AKTAS et al., 2008. As células 
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mesenquimais aderentes da medula óssea humana foram cultivadas em placas de cultura de 24 

poços. 

 

As células foram tripsinizadas, suspendidas em meio de cultura completo (Alpha-

MEM), e subcultivadas a uma densidade celular de 8,5 x 103 células/cm2 em placas de cultura 

de 96 poços (Corning, USA) com 200 ml de meio de cultura. As subculturas, em um segundo 

estágio, foram encubadas a 37oC em uma atmosfera umidificada de 5% de CO2. Após 24 

horas, o meio foi cuidadosamente removido de cada placa e substituído por 180 µl de extrato 

das amostras e 20 µl de SBF (concentração final de 10%) em quadruplicatas. Após 24 horas 

de exposição, os extratos foram removidos e as células foram testadas para viabilidade. 

 

A viabilidade das células mesenquimais primárias humanas expostas aos diferentes 

extratos foi avaliada por uma metodologia multiparamétrica, como descrito por De Deus et 

al., 2009, com um Kit In Cytotox (Xenometrix, Alemanha). Este ensaio avalia três diferentes 

parâmetros de viabilidade, sendo atividade mitocondrial, integridade da membrana celular e 

densidade celular, sequencialmente e nas mesmas células, permitindo melhores comparações 

dos resultados obtidos. 

 

Atividade Mitocondrial: A atividade mitocondrial foi mensurada pela habilidade das 

enzimas mitocondriais de reduzir o reagente hidróxido de (metoxi-4-nitro-5-sulfofenil)-5-

[(fenilamino) carbonil]-2H-tetrazolium (XTT) para sais solúveis de formazano, com cor 

discrepante. A redução foi detectada colorimetricamente, pela absorbância de amostras a 480 

nm, em um leitor de microplaca Synergy II (Biotek Instruments, EUA). Enquanto o 

formazano estiver em uma forma solúvel, não há necessidade de extração, permitindo a 

sobrevivência de células e, consequentemente, o procedimento da próxima avaliação 

(integridade membranar). 

 

Integridade Membranar: Após a remoção do reagente XTT e lavagem com PBS, a 

integridade membranar de células expostas foi mensurada pela captação do corante vital 

Vermelho Neutro (Neutral Red Dye) nos lisossomas de células viáveis com membranas 

intactas. Após 3 horas de exposição ao corante, seguida pela fixação e extração, foi 

mensurada a absorbância do sobrenadante a 540 nm. 
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Densidade Celular: A densidade de células ainda aderidas na placa de cultura foi 

estimada imediatamente após o teste do Vermelho Neutro. As placas foram lavadas e expostas 

à coloração Cristal Violeta, a qual se inclui no DNA, considerando o estado vivo das células 

(a qual permite a estimativa celular até mesmo após a fixação do teste anterior). Após 

lavagem exaustiva, o corante foi extraído em uma mistura de ácido acético e metanol, e a 

quantidade de coloração Violeta Cristal unida às proteínas nucleares e ao DNA de células 

aderidas foi mensurada pela absorbância a 540 nm. 

 

Os valores médios e o desvio padrão obtido para cada teste (n = 2 experimentos) 

foram calculados e submetidos a um Teste de Normalidade D´Agostino & Pearson. Foi 

realizada ANOVA (one-way analysis of variance) com erro alfa = 0,05 usando GraphPad 

Prysm 5 (GraphPad Software, EUA). 

 

4.4. ESTUDO IN VIVO 

 

Este projeto seguiu os Princípios Éticos do Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA) e obteve a aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), em 19 de Dezembro de 2007, protocolo no 0011/07. 

 

Neste trabalho foram utilizados 105 ratos Wistar (Rattus norvegicus), com peso 

médio de 250g, mantidos em gaiolas, com 5 animais cada, com ração e água sem restrições no 

Núcleo de Animais de Laboratório (NAL) da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 

Os animais foram divididos aleatoriamente em 7 grupos, de acordo com o material 

de preenchimento do alvéolo após extração dental, com 15 animais cada (n = 

5/grupo/período) e estão representados na Tabela 2. O grupo controle não recebeu qualquer 

enxerto de material cerâmico. 

 

Os grupos foram subdivididos em 3 subgrupos de acordo com os períodos de 

reparação tecidual de 7, 14 e 42 dias. 
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Tabela 2 – Grupos experimentais e materiais para preenchimento do alvéolo dental 

GRUPO MATERIAL DE PREENCHIMENTO 

1 Grânulos de HA a 100MPa (HA 100) 

2 Grânulos de HA/β-TCP (60:40 e 100MPa) – compósito bifásico (CPB 100) 

3 Grânulos de HA a 20MPa – (HA 20) 

4 Grânulos de HA/β-TCP (60:40 e 20MPa) – composto bifásico (CPB 20) 

5 Grânulos de HA + cera (75% em volume e 20MPa) – Hidroxiapatita porosa 

(HAp) 

6 Grânulos de HA/β-TCP (60:40) + cera (75% em volume e 20MPa) – compósito 

bifásico poroso (CPBp) 

Controle Coágulo sanguíneo 

 

4.4.1. PROCEDIMENTOS OPERATÓRIOS 

 

Os animais receberam anestesia geral, sob injeção intramuscular de 75mg/kg de 

Ketamina (cloridrato de cetamina, Veltbrands, Brasil) e 1,5ml/kg de Rompun (xilazina, 

Veltbrands, Brasil), sendo a razão de uma parte de xilasina para três partes de ketamina 

(0,2ml/100g de peso corpóreo). Foi realizada anti-sepsia na região oral do animal com solução 

de iodo e anti-sepsia na mucosa oral local com solução de clorexidina 0,12%, ambas para 

evitar a presença de microrganismos patógenos e infecção secundária que possa modificar a 

resposta tecidual local. Em seguida, o sulco gengival do dente incisivo central superior, 

aleatoriamente direito ou esquerdo, foi incisado com auxílio de uma lâmina de bisturi no15 

(Safit®), descolador mucoperiostal e sonda exploradora para desinserir a mucosa gengival, 

sindesmótomo para provocar luxação do dente e, em seguida, a extração do elemento dental 

através de um fórceps pediátrico. O procedimento cirúrgico cuidadosamente realizado, ou 

menos traumático possível, permitiu preservar as tábuas ósseas alveolares adjacentes, 

principalmente a tábua óssea vestibular e palatina, bem como o dente homolateral (Figura 1). 

Após a extração, a curetagem alveolar, através da cureta de Lucas no 85 ou cureta de dentina 

(escavador de dentina), foi realizada para remoção dos pequenos fragmentos ósseos ou 

resquícios de fibras do ligamento periodontal, bem como para permitir o extravasamento de 
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sangue no leito cirúrgico, principalmente nos alvéolos do grupo controle. Os grupos 

experimentais tiveram seus alvéolos preenchidos com os respectivos materiais de enxerto, 

enquanto que, o grupo controle não recebeu enxerto ósseo, tendo assim, o alvéolo preenchido 

fisiologicamente com o coágulo sanguíneo do próprio animal. Após o término dos 

procedimentos cirúrgicos, os tecidos moles foram reposicionados para sutura, com fio de 

nylon 5.0 (Ethicon®, Johnson & Johnson), a fim de proteger o leito cirúrgico. Em seguida, 

nova anti-sepsia local com clorexidina 0,12% foi realizada para proteção da ferida cirúrgica e 

evitar contaminação secundária (Figura 2). 

 

 

  

  

Figura 1 – Procedimento para a extração do dente incisivo central superior. A – após a 
luxação do elemento dental, o fórceps foi utilizado para sua extração. B – alvéolo dental 
imediatamente após a extração dental. C – Vista do dente extraído. D – Radiografia do 
alvéolo dental após extração do elemento dental e identificação das suas regiões apical (a), 
média (m) e cervical (c). 
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Figura 2 – Procedimento de enxertia do alvéolo dental, imediatamente após extração do 
elemento dental. A – Alvéolo preenchido com grânulos do material de enxerto. B – Sutura 
para fechamento e proteção do leito cirúrgico. 

 

4.4.2. PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO 

 

Os ratos foram eutanasiados com dose letal de agente anestésico após os períodos de 

reparação tecidual pré-determinados. As amostras, coletadas e seccionadas para obtenção da 

hemi-maxila operada, foram submetidas ao processamento histológico padrão do Laboratório 

de Bioengenharia, Biomateriais e Mineralização Biológica da UFF, sob orientação do Prof. 

Dr. José Mauro Granjeiro. 

 

Após a dissecação e coleta, as amostras (hemi-maxilas) foram lavadas em PBS 

(SIGMA-ALDRICH, Saint Louis, Missouri, EUA) e fixadas em solulção de formol tamponado 

a 3,7% por um período máximo de 48 horas e, em seguida, novamente lavadas em água 

corrente, por um período de uma hora, desmineralizadas em solução de descalcificador de ossos 

e medula (Allkimia, Campinas, São Paulo, Brasil), durante 48 horas para sua completa 

desmineralização [teste de completa descalcificação: em 5 ml de líquido descalcificador, 

adicionar 1 ml de oxalato de sódio (oxalato de sódio 5g com 100 ml de água destilada), se 

formar precipitado é porque a descalcificação não está completa (BEHMER et al, 1975)], e 

enxaguadas durante uma noite ("over night”) em água corrente para retirada completa do agente 

desmineralizante. Após este procedimento, as amostras foram desidratadas em concentrações 

crescentes de etanol (70, 80, 90 e 100%), durante 1 hora em cada concentração, e diafanizadas 

em dois banhos de xilol, sendo 1 hora cada. Finalizando com três banhos de 1 hora, em estufa a 

60oC, em Histosec líquido (Merck KGaA, Darmstadt, Hesse, Alemanha) para impregnação e 

A B 
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posterior inclusão. Cortes sagitais (n=3) do alvéolo dental, com 5 µm de espessura, foram 

obtidos em um micrótomo Jung-Leica RM 2045. As secções foram colocadas em lâminas 

desengorduradas e posteriormente secas em estufa a 37oC por um período de 12 horas para 

posteriores colorações. 

 

4.4.3. COLORAÇÃO PELA HEMATOXILINA E EOSINA-FLOXINA (Luna, 

1968) 

 

Os cortes histológicos foram submetidos a três banhos sucessivos de xilol (2 minutos 

em cada banho) para desparafinização, a seguir, hidratados em soluções de concentrações 

decrescentes de etanol e levados até a água destilada (2 minutos em cada banho). Logo após, 

corados pela hematoxilina de Mayer, durante 15 minutos. A seguir, foram lavados em água 

corrente por 10 minutos, imersos em etanol a 70% por 2 minutos e corados pela eosina-

floxina durante 10 minutos. Após a coloração, os cortes foram desidratados em soluções de 

concentrações crescentes de etanol (2 minutos em cada banho), clarificados em três banhos de 

xilol (2 minutos em cada banho) e montados em goma de Damar (VETEC, produto nº 1260). 

 

Com esta técnica, os núcleos das células apareceram em diferentes tonalidades e 

intensidades do azul ao negro; o citoplasma das células e a substância intercelular em várias 

tonalidades e intensidades do róseo ao vermelho. 

 

4.4.4. ANÁLISE HISTOLÓGICA 

 

Os cortes histológicos foram observados em um Microscópio Olympus BX60, e 

fotografados com uma Câmera Olympus DP71 acoplada ao microscópio. As fotomicrografias 

digitalizadas foram obtidas através do software DPC Controller (Departamento de Patologia 

do Hospital de Clínicas, Universidade Federal de Uberlândia; HC-UFU). Foram realizadas 

descrições morfológicas e análises histológicas, nas regiões de terço apical, médio e cervical 

dos alvéolos, de cada amostra dos grupos experimentais e controle, para observação do tecido 

ósseo neoformado, células do tecido ósseo, tecido conjuntivo frouxo, infiltrado inflamatório, 

células gigantes de corpo estranho ou partículas residuais dos biomateriais, nos três períodos 

de tempo de reparação tecidual. 
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4. 4. 5. ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA 
 

Para as análises histomorfométricas foram utilizadas as mesmas fotomicrografias 

digitalizadas para análise histológica. De cada amostra (cada animal), dos grupos 

experimentais, foram realizadas três secções centrais (lâminas histológicas), das quais foram 

também realizadas 10 fotomicrografias aleatórias, da respectiva região do alvéolo dental 

(apical, média e cervical), para a análise histomorfométrica, sendo um total de 3150 

fotomicrografias analisadas. Com a utilização do Software Image Pro Plus 6.0 (Media 

Cybernetics, USA), calibrada em micrometros/pixels e os parâmetros estudados (tecido 

conjuntivo, células inflamatórias, osso neoformado e biomaterial residual) sobre cada ponto 

de uma grade de 200 pontos, marcados em cada fotomicrografia pelo próprio software. Esta 

contagem, realizada de forma manual, forneceu dados numéricos sobre a porcentagem da 

densidade de volume das variáveis. A média e o desvio padrão, para cada parâmetro 

biológico, foram calculados e submetidos à análise de variância (ANOVA), considerando 

diferenças significantes se P < 0,05 (pós-teste de Dunn). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA 

 

As amostras de HA e HA/β-TCP produzidas e processadas no CBPF foram 

caracterizadas físico-quimicamente e avaliadas antes do estudo in vitro. 

 

5.1.1. Difração de Raios-X (DRX) 

 

A Difração de Raios-X (DRX) determinou os planos cristalinos típicos de cada 

material, identificando as fases cristalinas presentes, confirmando que as amostras 

desenvolvidas são realmente os materiais propostos para o estudo. Também nos forneceu a 

informação de que as pressões aplicadas nos diferentes materiais, a inclusão do agente 

porogênico e o tratamento térmico, determinaram a cristalinidade e a estabilidade do material. 

 

Os resultados nos permitiram observar a estrutura cristalina dos grânulos de HA e 

HA/β-TCP (composto bifásico ou CPB) nos difratogramas da Figura 3 (A, B e C). A 

identificação de cada fase foi determinada pela comparação do espectro adquirido com os 

picos identificados na base de dados de padrões do JCPDS (Joint Committee on Powder 

Diffraction Standards, 2003). Desta forma, os difratogramas revelaram os três picos máximos 

de difração correspondentes aos planos cristalinos (211) (112) (300) de HA [JCPDS # 09-

0432] e os três picos máximos de difração correspondentes aos planos cristalinos (214) (210) 

(220) de β-TCP [JCPDS # 09-0169]. Os picos estreitos e intensos indicaram a cristalinidade 

dos materiais. Esses picos são semelhantes nas três figuras seguintes, indicando que a pressão 

aplicada durante o processamento dos materiais, bem como o tratamento térmico e o agente 

porogênico utilizado, nos materiais porosos, não alteraram a estrutura cristalina dos materiais. 
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Figura 3 A e B – Difratograma dos seguintes grânulos: (A) – HA e HA/β-TCP, 100MPa; (B) 
– HA e HA/β-TCP, 20MPa, destacando a presença dos principais picos dos planos cristalinos 
característicos dos materiais cerâmicos, a 1100oC. Os picos coincidentes (002, 211, 112, 300, 
202, 310) correspondem à HA e os picos adicionais não coincidentes correspondem ao β-TCP 
(214, 0210, 220). 
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Figura 3 C – Difratograma dos seguintes grânulos de HA e HA/β-TCP, 20MPa, com agente 
porogênico, destacando a presença dos principais picos dos planos cristalinos característicos 
dos materiais cerâmicos, a 1100oC. Os picos coincidentes (002, 211, 112, 300, 202, 310) 
correspondem à HA e os picos adicionais não coincidentes correspondem ao β-TCP (214, 
0210, 220). 

 
5.1.2. Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

Na espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier a radiação emitida 

ou absorvida pela amostra permite que o espectro resultante represente uma impressão 

molecular dos grupos ativos presentes no material estudado. A técnica de FTIR analisou a 

composição química (grupamentos) da amostra. 

 

Os resultados indicados nas Figuras 4, 5 e 6 mostraram que não houve modificações 

químicas nas amostras. A utilização do agente porogênico poderia resultar na formação de 

carbonatoapatita, o que seria uma alteração química do material, mas as bandas representadas 

nas Figuras 4, 5 e 6 não identificaram a presença desta fase, devido à ausência de bandas na 

região entre 1400 e 1600 cm-1, e confirmaram que os materiais propostos apresentaram suas 

composições características dos valores de referência das frequências caracterdo espectro de 
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infravermelho, características da HA (Fowler, 1974) e do β-TCP (JILLAVENKATESA e 

CONDRATE, 1998). 
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Figura 4 A e B– Espectros no infravermelho por transformada de Fourier dos grânulos HA 
100MPa (A) e HA/β-TCP 100MPa (B) destacando a presença das principais bandas da 
composição química característica. 
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Figura 5 A e B – Espectros no infravermelho por transformada de Fourier dos grânulos HA 
20MPa (A) e HA/β-TCP 20MPa (B) destacando a presença das principais bandas da 
composição química característica. 
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Figura 6 A e B– Espectros no infravermelho por transformada de Fourier dos grânulos HA 
20MPa (A) e HA/β-TCP 20MPa (B), com agente porogênico (75% cera), destacando a 
presença dos principais picos da composição química característica. 
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5.1.3. Fluorescência de Raios-X (XRF) 

 

A Fluorescência de Raios-X é um dos métodos mais utilizados na identificação 

qualitativa de elementos químicos com número atômico maior que o oxigênio (> 8), a 

identificação dos picos foi realizada tendo como referencial as tabelas das linhas de emissão 

dos elementos (PEÑA e VALLET-REGÍ, 2003). 

 

O método foi empregado para analisar a quantidade das fases HA e β-TCP e indicou 

a razão Ca/P para cada um das amostras estudadas. Os resultados apresentados na Tabela 3 

indicaram a razão molar obtida das cerâmicas características de cada material. 

 

Tabela 3 – Razão molar Ca/P dos materiais cerâmicos. 

 
AMOSTRA Ca % MOL P % MOL RAZÃO 

HA (100 MPa) 56,041 1,001 42,134 0,593 1,68 

HA/β-TCP (100 MPa) 54,363 0,971 43,495 0,613 1,58 

HA (20 MPa) 55,986 1,000 42,092 0,593 1,68 

HA/β-TCP (20 MPa) 54,464 0,973 43,511 0,613 1,59 

HA + cera (20 MPa) 55,666 0,994 41,956 0,591 1,68 

HA/β-TCP + cera (20 MPa) 54,463 0,973 43,286 0,610 1,59 

 
Todas as razões Ca/P apresentadas indicaram que os materiais cerâmicos foram 

realmente os materiais propostos pelo estudo. 

 

5.1.4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A forma dos grânulos das cerâmicas foi observada nas eletromicrografias das Figuras 

7, 8 e 9, obtidas por MEV, com aumentos de 50x, 250x e 4500x. 

 

Verificamos semelhanças morfológicas em relação à forma particulada e ao tamanho 

dos grânulos, variando de 425 a 710 µm, em todos os grupos. 

 

A diferença de pressão (100 MPa e 20 MPa), aplicada com prensa durante o 

processamento dos materiais sem o agente porogênico, não mostrou diferenças morfológicas 
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consideráveis nas superfícies (Figuras 7 e 8). Diferenças morfológicas foram observadas em 

relação à superfícies das cerâmicas porosas (grupos 5 e 6) com os demais grupos. Os efeitos 

do tratamento porogênico durante a síntese do material promoveram a obtenção de grânulos 

com superfície irregular e poros com uma média de tamanho esperada na faixa de 355 µm 

(Figura 10). Os grânulos dos materiais, sintetizados sem o agente porogênico, apresentaram 

uma superfície bastante regular e lisa, diferente dos grânulos porosos, os quais mostraram 

poros resultantes dos materiais processados com as esferas de cera (agente porogênico). Os 

poros apresentaram uma média de diâmetro compatível ao diâmetro das esferas do agente 

porogênico (355 µm). 

 
 

  

  
Figura 7 – Eletromicrografias dos grânulos das cerâmicas. A e B – grupo 1: HA (100 MPa). 
C e D – grupo 2: HA/β-TCP (100 MPa). 
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Figura 8 – Eletromicrografias dos grânulos das cerâmicas. A e B – grupo 3: HA (20 MPa). C 
e D – grupo 4: HA/β-TCP (20 MPa). 
 

  

  
Figura 9 – Eletromicrografias dos grânulos das cerâmicas. A e B – grupo 5: HA (20 MPa + 
agente porogênico). C e D – grupo 6: HA/β-TCP (20 MPa + agente porogênico). 
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5.1.5. Teste de Dissolução 

 

Os resultados do teste de dissolução mostraram que os compostos bifásicos (HA/β-

TCP) apresentaram cinética de dissolução maior em relação às respectivas HAs. Os resultados 

significativos estatisticamente revelaram que os compostos bifásicos porosos apresentaram 

uma maior taxa de degradação biológica. Os valores de dissolução, comparados com aqueles 

da solução de HEPES (pH 7,4), pareceram ligeiramente aumentados quando se diminui o 

valor do pH (solução de MES com pH 5,4), simulando um microambiente com a presença de 

inflamação aguda fisiológica, semelhante a um leito cirúrgico in vivo (Figuras 10 e 11). As 

letras representam as diferenças significativas estatisticamente entre os materiais. Os dados, 

nas condições experimentais, não mostraram diferenças significativas na dissolução entre os 

materiais não porosos, nos períodos de 1 e 7 dias. 

 

 
Figura 10 – Valores de cálcio (Ca) e fósforo (P), após dissolução em HEPES (pH 7,4), nos tempos de 
1 e 7 dias. As letras repetidas (a, b, c, d, e) representam as diferenças estatisticamente significativas 
entre os materiais cerâmicos, quanto à dissolução de Ca e P nos períodos indicados na legenda da 
figura. 

CPB 100 CPB 20 CPBp 
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Figura 11 – Valores de cálcio (Ca) e fósforo (P), após dissolução em MES (pH 5,4), nos tempos de 1 
e 7 dias. As letras repetidas (a, b, c, d, e) representam as diferenças estatisticamente significativas entre 
os materiais cerâmicos, quanto à dissolução de Ca e P nos períodos indicados na legenda da figura. 

 

5.1.6. Método BET (Área Superficial) 

 

Os materiais densos, aqueles com maior força de prensa (100MPa), apresentaram os 

menores valores de área superficial específica. Em contrapartida, os materiais porosos 

apresentaram os maiores valores de área superficial. Resultados estes esperados pela ausência 

e presença de poros, respectivamente. A Tabela 4 apresenta os resultados da área superficial 

específica dos materiais analisados. 
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Tabela 4 – Valores da área superficial das amostras. 

Amostra Área Superficial (m2/g) 

HA 100 0,43 ± 0,07 

CPB 100 0,17 ± 0,04 

HA 20 1,99 ± 0,06 

CPB 20 1,06 ± 0,04 

HAp 1,90 ± 0,04 

CPBp 1,76 ± 0,05 

 

5.2. TESTE DE CITOCOMPATIBILIDADE 

 

As amostras de HA e HA/β-TCP foram submetidas ao teste de citocompatibilidade 

in vitro com células mesenquimais primárias humanas, previamente à implantação nos 

alvéolos dentais dos animais. 

 

Para detectar se as diferenças morfológicas na superfície das cerâmicas, observadas 

em MEV, e principalmente a utilização do agente porogênico, tiveram impacto na sua 

biocompatibilidade, foi realizada uma análise multiparamétrica dos extratos de cada material, 

usando para comparação a HA. Como mostrado na Figura 12, não foram encontradas 

diferenças significantes entre as cerâmicas densas e porosas, na atividade mitocondrial, 

mensurado pelo teste XTT. Todos os extratos dos grupos cerâmicos diferiram 

significantemente do controle plástico de cultura, o poliestireno (p < 0,05). 

 

A Figura 13 mostrou algumas diferenças significantes (P < 0,05) no corante 

Vermelho Neutro (NR) captado pela membrana intacta de células viáveis expostas aos 

extratos dos grupos densos e porosos. A cerâmica bifásica porosa apresentou níveis de NR 

significantemente maiores do que as cerâmicas densas. No teste de exclusão para a coloração 

Cristal Violeta (Figura 14), entretanto, nenhuma diferença estatística foi encontrada entre os 

extratos dos grupos das cerâmicas e controle (meio de cultura sem tratamento), indicando 

densidades relativas de células similares, indiferentemente da composição e superfície ou 

porosidade do material. Como esperado, a única exceção foi o controle positivo para 

citotoxicidade (fenol 2%), o qual apresentou menos do que 50% de sobrevida como 

comparado para controle. 
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Todas as cerâmicas estudadas ultrapassaram a taxa mínima aceitável de 75% de 

sobrevida nos testes de citocompatibilidade e, desta forma, foram consideradas 

biocompatíveis, passíveis de implantação in vivo. As Figuras 12, 13 e 14 mostram os efeitos 

dos extratos das cerâmicas, densas e porosas, na viabilidade celular. Os resultados foram 

representados como uma porcentagem de viabilidade celular do controle negativo 

(poliestireno). 

 

 
Figura 12 – Atividade mitocondrial (XTT): a – diferentes estatisticamente do grupo controle 
(p < 0,05). b – diferente estatisticamente do todos os outros grupos (p < 0,001). Fenol 2% e 
Poliestireno foram usados como controles, positivo e negativo, respectivamente, para 
citotoxicidade. 
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Figura 13 – Integridade membranar (NR): a – diferentes estatisticamente do grupo controle (p 
< 0,05). b – diferente estatisticamente do todos os outros grupos (p < 0,001). c – diferentes 
estatisticamente entre grupos si (p < 0,05). Fenol 2% e Poliestireno foram usados como 
controles, positivo e negativo, respectivamente, para citotoxicidade. 

 
Figura 14 – Densidade de células (CVDE): b – diferente estatisticamente do todos os outros 
grupos (p < 0,001). 
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5.3. ESTUDO IN VIVO 

 

5.3.1. Observações Histológicas. Coloração H/E. 

 

Uma vez comprovada a cito e biocompatibilidade, os grânulos cerâmicos foram, 

então, submetidos ao estudo in vivo. Desta forma, foram implantados nos alvéolos dentais de 

ratos Wistar, imediatamente após a extração do dente incisivo central superior, e completados 

os períodos de reparação tecidual pré-determinados, as amostras de cada grupo foram 

processadas histologicamente e analisadas morfologicamente quanto à presença de células 

inflamatórias, tecido conjuntivo, osso neoformado e biomaterial residual ou degradação 

superficial do enxerto em meio biológico nas regiões apical, média e cervical do alvéolo 

dental. Durante os tempos de reparação tecidual, todos os espécimes cicatrizaram 

macroscopicamente dentro dos padrões esperados, sem quaisquer intercorrências ou sinais de 

inflamação e infecção. 

 

Em 7 dias de reparação óssea alveolar, nas três regiões do alvéolo dental, do grupo 

controle, pode ser observada a presença de grande quantidade de fibroblastos, células 

uninucleadas de aspecto alongado ou fusiformes, e fibras colágenas dispostas em várias 

direções sem organização definida, caracterizando a matriz extracelular, prévia ao tecido 

ósseo primário. A invasão de capilares sanguíneos ou neocapilarização, caracterizando o fator 

angiogênico, é evidente nas três regiões, bem como, alguns neutrófilos. Nas regiões, média e 

apical, estão bem evidentes e caracterizados os osteoblastos enfileirados, com núcleo bastante 

corado, em intensa atividade de deposição de matriz osteóide, e áreas de osso neoformado 

(Figuras 15 e 16). 

 

Parece haver um aumento das áreas de osso em formação, a partir da região apical, e 

uma maior concentração de tecido conjuntivo na região cervical, incluindo extensas áreas de 

coágulo organizado. 
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A.  

B.  

C.  
Figura 15 – Fotomicrografias, 7 dias de reparação alveolar, do grupo controle. A - região 
apical e B – região média, com a presença de osso neoformado (on) adjacente a áreas de 
colágeno organizado (fc). C – região cervical com áreas de coágulo organizado (co) e 
neocapilares (*). Nas três regiões pode-se observar osteoblastos em atividade (→→→→). Aumento 
de 40x. 
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Figura 16 – Fotomicrografia, 7 dias de reparação alveolar, do grupo controle. Região média 
do alvéolo dental com a presença de matriz osteóide (*) secretada pelos osteoblastos (→) em 
intensa atividade. Aumento de 100x. 
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No grupo 1 (HA 100), aos 7 dias de reparação, as micrografias revelaram condições 

teciduais uniformes nas três regiões do alvéolo com a presença de bandas de fibras colágenas, 

organizadas nas regiões apical e média, e difusas, entre os grânulos do biomaterial, na região 

cervical. As fibras colágenas estão adjacentes à superfície da cerâmica. Alguns grânulos 

apareceram corados, o que pode ser um indício da alta capacidade de adsorção de proteínas 

pela HA. A organização das fibras colágenas indica a fase inicial de mineralização do tecido 

conjuntivo. São observados capilares sanguíneos, indicando neocapilarização da ferida 

cirúrgica. Não são notadas áreas de neoformação óssea (Figura 17). 
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A.  

B.  

C.   
Figura 17 – Fotomicrografias, 7 dias, do grupo 1 (HA 100). Nas três regiões, A - região 
apical, B – região média e C – região cervical, é predominante a presença de fibras colágenas 
(fc) adjacentes aos grânulos (gr), algumas áreas de coágulo (co) e capilares sanguíneos (*). 
As superfícies dos biomateriais estão intactas, sem sinais de reabsorção. Aumento de 40x. 
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Aos 7 dias, no grupo 2 (CPB 100), fibroblastos e bandas de fibras colágenas 

organizadas, em transição para tecido mineralizado, estão bem marcantes em todo o alvéolo 

Neste grupo, pequenas áreas de osso primário neoformado também foram observadas, 

principalmente nas regiões apical e média do alvéolo, próximas das superfícies das cerâmicas 

e também em contato com os grânulos do biomaterial, confirmando a sua biocompatibilidade. 

A presença de capilares no meio extracelular também foi observada. A presença de osso novo 

na superfície dos grânulos indica biocompatibilidade do material e crescimento do osso por 

aposição na sua superfície, osteocondução (Figura 18). Parece haver uma maior quantidade de 

fibras colágenas, bem como a definição das suas bandas organizadas, bem marcante nas 

regiões apical e média. Na região cervical pode-se observar uma trama difusa de fibras 

colágenas entre os grânulos do biomaterial, apesar da existência de pequenas áreas de osso 

primário. A formação de novo osso está bem caracterizada neste grupo de material composto 

bifásico. 
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A.  

B.  

C.  
 

Figura 18 – Fotomicrografias, 7 dias, do grupo 2 (CPB 100). Nas três regiões, A - região 
apical, B – região média e C – região cervical, áreas de osso primário (op) são observadas nas 
superfícies dos grânulos (gr), em meio às fibras colágenas (fc). Aumento de 40x. 
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Aos 7 dias, no grupo 3 (HA 20), nas três regiões do alvéolo dental, a reparação 

parece ter ocorrido de maneira uniforme. Observamos grande quantidade de tecido 

conjuntivo, alguns neutrófilos parecem estar presentes, principalmente, no terço médio, e 

pequenas áreas de osso neoformado, ainda primário, estão próximas dos grânulos do 

biomaterial. Na região apical, as áreas de osso aparecem na superfície do biomaterial. Em 

todo o alvéolo foi observada grande quantidade de fibroblastos em atividade e bandas de 

fibras colágenas difusas, pequenos pontos de coágulo ainda estão presentes, principalmente na 

região cervical. Na região apical está bem evidente o recrutamento de osteoblastos em 

atividade, com síntese de matriz osteóide na superfície do grânulo. Algumas áreas, 

principalmente na região apical, apresentaram bandas colágenas organizadas e difusas 

adjacentes (Figura 19). 
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A.  

B.  

C.  
 

Figura 19 – Fotomicrografias, 7 dias, do grupo 3 (HA 20). Nas três regiões pode-se observar 
a formação de osso primário (op). A - região apical, bandas difusas (fcd) e organizadas (fco) 
de fibras colágenas e osteoblastos alinhados (→→→→) em intensa atividade; B – região média e C – 
região cervical, deposição de osteóide (→→→→) na superfície dos grânulos (gr). Aumento de 40x. 
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Aos 7 dias, no grupo 4 (CPB 20), as fotomicrografias revelaram grande quantidade 

de tecido conjuntivo organizado, em meio a algumas áreas de coágulo e osso primário 

neoformado na superfície dos grânulos do biomaterial composto, caracterizando 

osteointegração, predominantes nas regiões média e apical do alvéolo. Na região cervical, 

embora estejam presentes pequenas áreas de osso primário, há uma predominância de tecido 

conjuntivo denso em meio ao coágulo organizado, aspectos esperados para este período de 

tempo (Figura 38). Nas três regiões do alvéolo estão presentes capilares sanguíneos. Áreas de 

osso primário em maturação estão neoformadas na superfície do biomaterial, caracterizando a 

osteointegração. Aos 7 dias de reparação, já está bem caracterizada a formação de novo osso 

nos grupos dos compostos bifásicos (Figura 20). 
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A.   

B.  

C.  
 
Figura 20 – Fotomicrografias, 7 dias, do grupo 4 (CPB 20). Nas três regiões, A - região 
apical, B – região média e C – região cervical, pequenas áreas de novo osso (os) adjacentes ao 
colágeno organizado e em contato com o grânulo do composto bifásico (gr), caracterizando 
osteointegração (→→→→). Aumento de 40x. 
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Aos 7 dias, no grupo 5 (HAp), foi possível identificar em todo o alvéolo a presença 

de células inflamatórias próximas dos grânulos do biomaterial, mas parece haver uma maior 

quantidade destas células na região cervical. Também pôde ser observada grande quantidade 

de fibras colágenas no alvéolo dental. Não há sinais de degradação da superfície da cerâmica, 

nem novo osso neste período de tempo, entretanto, pequenas áreas de matriz osteóide foram 

formadas na superfície do biomaterial, principalmente na região apical e média. Os poros de 

biomaterial estão infiltrados por células, o que nos sugere que os grânulos porosos 

desempenharam a função de arcabouço para infiltração celular, característica positiva para a 

utilização do material cerâmico na reconstrução tecidual (Figura 21). Nas regiões apical e 

média, há uma predominância de fibroblastos e fibras colágenas organizadas, que nos sugere 

uma situação prévia à formação de novo osso. Já na região cervical, além de fibras colágenas, 

ainda permanecem células inflamatórias. 
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A.  

B.  

C.  
 
Figura 21 – Fotomicrografias, 7 dias, do grupo 5 (HAp). Nas três regiões, A - região apical e 
B – região média com áreas de matriz osteóide (*); C – região cervical, com células 
inflamatórias (→→→→). A infiltração celular nos poros (⇒⇒⇒⇒) do biomaterial evidenciou sua função 
de arcabouço. Aumento de 40x. 
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Aos 7 dias, o grupo 6 (CPBp) apresentou em toda a região do alvéolo uma grande 

quantidade de fibroblastos e fibras colágenas organizadas integradas ao novo osso formado. 

Em contato direto com a superfície dos grânulos ocorreu a formação de amplas áreas de osso 

novo, caracterizando a osteointegração. Os poros do biomaterial também foram infiltrados por 

células do tecido conjuntivo, fibroblastos, e fibras colágenas organizadas, indicando estar em 

um estágio inicial da formação de tecido ósseo. O fator angiogênico foi caracterizado pela 

presença dos capilares sanguíneos, favorecendo a invasão e proliferação de células 

indiferenciadas, característica da fase inicial da reparação óssea neste período de tempo. As 

fotomicrografias sugeriram alguns pontos de degradação da superfície do biomaterial, pela 

descontinuidade do contorno do grânulo (Figura 22). 
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A.  

B.  

C.  
 

Figura 22 – Fotomicrografias, 7 dias, do grupo 6 (CPBp). Nas três regiões, A - região apical, 
B – região média e C – região cervical são evidentes as áreas de novo osso (os). Áreas de 
descontinuidade do contorno do grânulo, sugestivas de degradação superficial (→→→→) e 
subsequente osso neoformado. Aumento de 40x. 
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Aos 14 dias da reparação alveolar, no grupo controle, as fotomicrografias mostraram 

amplas áreas de osso neoformado no alvéolo dental, entretanto, ainda existia tecido primário. 

O fator angiogênico, foi revelado nas fotomicrografias, caracterizado pela presença marcante 

de capilares sanguíneos. Outra observação importante foi a grande quantidade de fibroblastos 

com seus núcleos intensamente corados e a organização das bandas de fibras colágenas, 

sugerindo a fase de transição ao novo tecido ósseo. Estas fibras colágenas estão adjacentes e 

incorporadas ao osso neoformado (Figura 23). 

 

Estas observações foram reveladas nas três regiões do alvéolo dental, porém bem 

mais evidentes nas regiões apical e média. Na região cervical ainda foram observadas áreas de 

coágulo sanguíneo organizado e em degradação, entretanto, em uma fase de transição para a 

formação de um novo tecido, pois fibroblastos e fibras colágenas estão presentes em meio ao 

coágulo. Por todo o alvéolo dental foi possível observar osteoblastos recrutados e enfileirados, 

com núcleo corado, em intensa atividade de secreção de osteóide. A osteogênese ocorreu 

desde a região apical para a região cervical, pois as maiores áreas de osso novo foram 

observadas na região apical seguidas das regiões média e cervical. 
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A.  

B.  

C.  
 
Figura 23 – Fotomicrografias, 14 dias, do grupo controle. A - região apical, B – região média 
e C – região cervical, revelaram grande quantidade osteoblastos (→→→→) e osso neoformado (os), 
além de fibras colágenas organizadas (fc) e coágulo organizado (co). A presença de capilares 
sanguíneos (*) caracterizando a angiogênese. Aumento de 40x. 
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Aos 14 dias, no grupo 1 (HA 100), foi observada a formação de pequenas áreas de 

novo osso, em meio a uma gama de células do tecido conjuntivo, fibroblastos e fibras 

colágenas difusas, e células com núcleos arredondados sugestivas de neutrófilos, células 

inflamatórias. As bandas de colágeno também apareceram organizadas e integradas ao novo 

osso. Parece haver uma concentração de colágeno e células inflamatórias próximo da 

superfície dos grânulos de biomateriais (Figura 24). As ilhotas de osso em meio aos grânulos 

são de tecido do tipo primário. As superfícies dos grânulos aparecem íntegras sem sinais de 

reabsorção. A presença de tecido ósseo neoformado é muito escassa em 14 dias neste grupo 

experimental. 
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A.  

B.  

C.  
 
Figura 24 – Fotomicrografias, 14 dias, do grupo 1 (HA 100). Nas três regiões, A - região 
apical, B – região média e C – região cervical, podem ser observadas células semelhantes à 
neutrófilos (→→→→), próximas dos grânulos cerâmicos (gr), além de grande quantidade bandas de 
colágeno (fc) e algumas áreas de osso primário (os). Aumento de 40x. 
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Aos 14 dias, no grupo 2 (CPB 100), as imagens revelaram a presença bem evidente 

de capilares por todo o alvéolo; as bandas de fibras colágenas apareceram organizadas e 

integradas ao novo osso. Áreas de novo osso estavam formadas no espaço intergranular e nas 

superfícies destes. As imagens sugeriram áreas de degradação superficial em alguns grânulos 

do biomaterial, pois é bem notável uma descontinuidade do contorno do grânulo da cerâmica, 

com a subsequente formação de osso novo (Figura 25), osteocondução. Neste grupo, as 

fotomicrografias de algumas amostras revelaram grânulos particulados em menores tamanhos, 

isso se deve à composição bifásica do material, que pode diminuir a resistência mecânica do 

composto e ser um fator favorável à sua degradação. 
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A.  

B.  

C.  
 

Figura 25 – Fotomicrografias, 14 dias, do grupo 2 (CPB 100). Nas três regiões, A - região 
apical, B – região média e C – região cervical, fibras colágenas organizadas (fc) e áreas de 
osso primário (os) nas superfícies dos grânulos (gr), osteointegração. Áreas indicativas de 
degradação superficial dos grânulos (→→→→). Aumento de 40x. 
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Aos 14 dias (Grupo 3, HA 20) ainda pode ser observada grande quantidade de tecido 

conjuntivo denso, fibras colágenas entre os grânulos do material cerâmico, e poucas áreas de 

osso primário neoformado. Neste período, a grande quantidade de tecido conjuntivo em 

organização, pode nos sugerir que, de uma forma geral, a reparação óssea pareceu estar 

atrasada (Figuras 26). Algumas células do tecido conjuntivo são sugestivas de células 

inflamatórias. Também foi observada a presença de capilares no meio intersticial. 
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A.  

B.  

C.  
 

Figura 26 – Fotomicrografias, 14 dias, do grupo 3 (HA 20). Nas três regiões, A - região 
apical, B – região média e C – região cervical, áreas de osso primário (os) podem ser 
observadas e muita quantidade de fibras colágenas (fc), alguns capilares (*) estão presentes 
entre os grânulos (gr). Aumento de 40x. 
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Aos 14 dias, as fotomicrografias do grupo 4 (CPB 20) revelaram uma reparação 

óssea quase homogênea em todo o alvéolo. Amplas áreas de osso neoformado na superfície 

dos grânulos e no espaço intergranular, embora, por todo o alvéolo também há fibras 

colágenas organizadas e integradas ao novo osso. Na região apical alguns pontos de 

descontinuidade do contorno dos grânulos sugerem início de reabsorção do biomaterial. As 

áreas de fibras colágenas organizadas parecem estar em um estágio de transição para o tecido 

mineralizado (osso primário). Capilares sanguíneos também estão presentes, confirmando a 

importância da neovascularização para a reparação óssea (Figura 27). As fotomicrografias 

também revelaram uma diferença evidente nas diferentes regiões do alvéolo. As imagens ao 

microscópio de luz revelaram propriedade de ostecondução da cerâmica, bem como 

osteintegração do novo osso com o biomaterial (Figura 28). A reparação óssea se iniciou da 

região apical em direção à região cervical. Isto pôde ser confirmado pela grande presença de 

osso, ainda que primário, na região apical, e pela grande presença de bandas de fibras 

colágenas organizadas na região cervical. 
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A.  

B.  

C.  

Figura 27 – Fotomicrografias, 14 dias, do grupo 4 (CPB 20). Nas três regiões, A - região 
apical, B – região média e C – região cervical, fibras colágenas organizadas (fc), osso 
neoformado (os) e pontos de reabsorção na superfície dos grânulos (→→→→). Aumento de 40x. 
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Figura 28 – Fotomicrografia, 14 dias, do grupo 4 (CPB 20). Região apical do alvéolo com 
osso (os) neoformado na superfície do grânulo (gr). Aumento de 100x. 

 

Aos 14 dias (grupo 5, HAp), nas três regiões do alvéolo, a reparação óssea pareceu 

uniforme, com a presença predominante de fibras colágenas organizadas e pequenas áreas de 

osso primário, próximas da superfície e no interior dos poros dos grânulos.  A formação de 

novo osso ocorreu nas três regiões do alvéolo, entretanto, houve um crescimento mais rápido 

do novo osso iniciado na região apical em relação ao terço médio e cervical (Figura 29). Os 

grânulos do biomaterial forneceram um arcabouço para a infiltração e proliferação celular, 

bem como a formação de novo osso. 
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A.  

B.  

C.  
 

Figura 29 – Fotomicrografias das regiões do alvéolo dental do grupo 5 (HAp). Nas três 
regiões, A - região apical, B – região média e C – região cervical. Osso novo (os) no interior 
dos poros do biomaterial e apostos à superfície dos grânulos. Grande quantidade de fibras 
colágenas organizadas (fc). Aumento de 40x. 
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Aos 14 dias de reparação, as fotomicrografias do grupo 6 (CPBp) revelaram amplas 

áreas de osso neoformado, inclusive nos poros do biomaterial composto, em especial nas 

regiões apical e média. Estas áreas osso predominaram sobre as fibras colágenas organizadas 

e integradas ao novo osso, aposto à superfície dos grânulos do composto bifásico. 

Osteoblastos, com núcleos bem corados e em intensa atividade de secreção de osteóide, foram 

identificados por todo o alvéolo. O fator angiogênico também estava evidente, capilares 

sanguíneos em meio ao tecido organizado e ao tecido ósseo. Áreas de descontinuidade do 

contorno do grânulo, com aposição de osso primário, sugeriram a reabsorção superficial do 

biomaterial, resultante da degradação biológica do composto bifásico (Figura 30). O tecido 

ósseo neoformado foi predominante no espaço alveolar, principalmente nas suas regiões 

apical e média. 
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A.  
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Figura 30 – Fotomicrografias, 14 dias, do grupo 6 (CPBp). Nas três regiões, A - região 
apical, B – região média e C – região cervical. Osteoblastos (→→→→), amplas áreas de osso 
noeformado (os), capilares sanguíneos (*) e pontos de reabsorção (⇒⇒⇒⇒) na superfície do 
material. Aumento de 40x. 
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Aos 42 dias de reparação tecidual, o grupo controle revelou amplas áreas de osso 

neoformado no alvéolo dental, nas quais estavam evidenciadas as linhas cementantes, 

caracterizando o estágio de remodelação óssea. Osteoblastos em intensa atividade, 

caracterizados pelos núcleos bem corados, demonstraram osteogênese ativa.  Entretanto, 

pequenas e esparsas áreas de fibras colágenas organizadas, adjacentes ao tecido ósseo, ainda 

estavam presentes. Também foi evidente a presença de capilares entre as áreas de novo osso 

(Figura 31). Os capilares sanguíneos presentes sugerem invasão capilar (angiogênese) que 

ocorreu durante as fases iniciais da reparação óssea, facilitando a chegada das células 

vasculares e indiferenciadas. 
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A.  

B.  

C.  
Figura 31 – Fotomicrografias, 42 dias, do grupo controle. Nas três regiões, A - região apical, 
B – região média e C – região cervical, osso neoformado (os) em fase de remodelação óssea, 
com linhas cementantes (⇒⇒⇒⇒) e osteolastos em atividade (→→→→). Aumento de 40x. 
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Aos 42 dias, na reparação alveolar do grupo 1 (HA 100), foram observadas poucas 

áreas de osso neoformado, principalmente nas regiões apical e média, entretanto, ainda 

predomina tecido conjuntivo não mineralizado, bandas de fibras colágenas organizadas. As 

bandas de colágeno estão organizadas, integradas ao novo osso, que apareceu formado sobre a 

superfície do biomaterial, caracterizando a biocompatibilidade da cerâmica e osteocondução. 

Nenhum sinal de degradação superficial dos grânulos do biomaterial foi observado neste 

grupo experimental. Na região cervical ainda estão presentes células multinucleadas, 

fibroblastos e predominância de fibras colágenas. Aos 42 dias de reparação, o grupo 1 ainda 

apresentou grande quantidade de tecido conjuntivo (Figura 32). 
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A.  

B.  

C.  
 

Figura 32 – Fotomicrografias, 42 dias, do grupo 1 (HA 100). Nas três regiões, A - região 
apical, B – região média e C – região cervical, poucas áreas de osso (os) formadas entre os 
grânulos (gr) e bandas organizadas de colágeno (fc). Aumento de 40x. 
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Em 42 dias, no grupo 2 (CPB 100), amplas áreas de osso neoformado preencheram o 

alvéolo dental, entretanto, amplas áreas de colágeno, organizado e integrado ao novo osso, 

também estavam bem evidentes na região cervical. Alguns pontos de degradação superficial e 

osteointegração estão bem marcados nos grânulos do biomaterial composto. Em algumas 

imagens ficou notável a diminuição morfológica do tamanho do grânulo, resultante da 

reabsorção do material em meio biológico. Foram observados também os capilares 

sanguíneos, evidenciando a invasão e proliferação vascular no meio extracelular. Linhas 

cementantes apareceram em algumas áreas do osso neoformado, caracterizando o estágio de 

remodelação óssea, entretanto, predominou osso primário no alvéolo e osteoblastos em 

intensa atividade, sugerindo osteogênese ativa na reparação alveolar. O osso pareceu estar 

osteointegrado à superfície dos grânulos, por vezes, cercando todo o grânulo (Figura 33). 
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A.  

B.  

C.  
Figura 33 – Fotomicrografias, 42 dias, do grupo 2 (CPB 100). A - região apical, B – região 
média e C – região cervical, osso primário neoformado (os), osteoblastos ativos (⇒⇒⇒⇒) e linhas 
cementantes (lc) são evidentes em algumas áreas, além de fibras colágenas (fc) e capilares 
sanguíneos (*). Pontos de degradação superficial (→→→→) do biomaterial composto. Aumento de 
40x. 
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Aos 42 dias de reparação (Grupo 3, HA 20), os capilares sanguíneos estão presentes 

por todo o alvéolo, em meio a grande quantidade de fibras colágenas difusas e organizadas em 

transição ao novo osso que aparece em maiores áreas na região apical e menos presente na 

região cervical, caracterizada pelas grandes áreas de colágeno organizado em transição para 

tecido mineralizado. Entretanto, as áreas de tecido conjuntivo denso organizado 

predominaram sobre o osso neoformado. A formação óssea se iniciou da região apical para a 

região cervical, fato observado a partir das maiores áreas de osso da região apical em relação 

à região cervical. As áreas de osso neoformado estão osteointegradas à superfície dos 

grânulos do biomaterial. Na região cervical, são predominantes as áreas de tecido ósseo 

primário e áreas organizadas de colágeno, as quais apareceram integradas ao tecido 

mineralizado, caracterizando a fase de mineralização do osteóide. Alguns pequenos pontos de 

irregularidades, no contorno de alguns grânulos, sugeriram um início de reabsorção 

superficial da HA (Figura 34). A aposição do novo osso na superfície do grânulo, confirmou 

as propriedades de biocompatibilidade e osteocondução da hidroxiapatita. 
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A.  
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C.  
Figura 34 – Fotomicrografias, 42 dias, do grupo 3 (HA 20). Nas três regiões, A - região 
apical, B – região média e C – região cervical, pequenas áreas de osso primário (os) apostas à 
superfície dos grânulos e grande quantidade de colágeno organizado (fc) em meio a capilares 
(*), principalmente na região cervical. Alguns pontos sugerem reabsorção do biomaterial (→→→→). 
Aumento de 40x. 
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Aos 42 dias (Grupo 4, CPB 20), as áreas de colágeno organizadas integradas ao novo 

tecido ósseo primário pareceram predominar nas regiões apical e média. O osso neoformado 

apareceu na superfície dos grânulos do composto bifásico. Nas regiões média e apical, 

observamos sinais sugestivos de degradação dos grânulos do biomaterial com aposição de 

tecido ósseo (osteocondução). Neste período, assim como também em 14 dias, não foram 

observadas células inflamatórias. A presença de capilares sanguíneos foi evidente em todo o 

alvéolo. Osteogênese bastante ativa caracterizada pelos osteoblastos em atividade, secreção de 

osteóide, principalmente nas regiões apical e média. Na região cervical, amplas áreas de fibras 

colágenas organizadas e pequenas áreas de osso primário (Figura 35). 
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A.  
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C.  
Figura 35 – Fotomicrografias, 42 dias, do grupo 4 (CPB 20). Nas três regiões, A - região 
apical, B – região média e C – região cervical. Osteointegração e reabsorção superficial (→→→→) 
dos grânulos do composto bifásico, além de osso primário (os), amplas áreas de fibras 
colágenas organizadas (fc) e alguns capilares (*) presentes. Aumento de 40x. 
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Aos 42 dias (grupo 5, HAp), em todo o alvéolo foi observada uma grande quantidade 

de osso primário, em transição para secundário, com linhas cementantes indicando 

remodelação óssea, entretanto, o tecido ósseo não preenche o alvéolo por completo, ainda há 

bastante área de colágeno organizado e integrado ao novo osso. A presença das fibras 

colágenas organizadas sugere ser uma fase prévia à mineralização tecidual. O osso 

neoformado está aposto à superfície do biomaterial, os poros também estão infiltrados pelo 

novo osso e pequenas áreas de descontinuidade aparecem nos contornos da superfície da 

cerâmica, sugerindo pequenos pontos de degradação do biomaterial. Embora, foram 

observadas amplas áreas de colágeno, não foram identificadas células inflamatórias ou 

qualquer reação tecidual que poderiam sugerir um atraso na reparação óssea (Figura 36). 

Algumas imagens revelaram a presença de capilares. As fotomicrografias sugeriram uma mais 

rápida formação de osso nas regiões apical e média do alvéolo em relação à sua região 

cervical, na qual predominaram bandas de colágeno organizadas. A formação de novo osso na 

superfície do biomaterial confirmou sua propriedade de osteocondução e osteointegração. Os 

poros estão bem infiltrados por células do tecido conjuntivo, caracterizando a função de 

arcabouço do biomaterial. 
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A.  
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C.  
 

Figura 36 – Fotomicrografias, 42 dias, do grupo 5 (HAp). A - região apical, B – região média 
e C – região cervical. Linhas cementantes (→), amplas áreas de colágeno organizado (fc) por 
todo o alvéolo e pequenos pontos de degradação na superfície dos grânulos (⇒). Áreas de 
osteointegração (*) no biomaterial. Aumento de 40x. 
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Aos 42 dias (grupo 6, CPBp) o alvéolo mostrou amplas areas de osso secundário 

neoformado, entretanto, ainda com algumas áreas adjacentes de osso primário e colágeno 

organizado. As linhas cementantes caracterizaram a fase de remodelação óssea. Áreas de 

descontinuidade no contorno de alguns grânulos sugeriram degradação e reabsorção 

superficial do biomaterial. As áreas de reabsorção superficial dos grânulos foram bem 

evidentes e, no terço médio, foi bem marcada a infiltração de células do tecido conjuntivo e 

de osso neoformado no poro do grânulo do composto bifásico, subsequente à sua ampla 

reabsorção superficial e degradação do material cerâmico. A presença de capilares, fator 

angiogênico, também foi bem evidente no alvéolo dental durante os períodos de reparação 

óssea (Figuras 37 e 38). Nas imagens microscópicas pareceu não haver diferenças 

morfológicas entre as diferentes regiões do alvéolo. 
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Figura 37 – Fotomicrografias das regiões do alvéolo dental do grupo 6 (CPBp). A - região 
apical, B – região média e C – região cervical. Linhas cementantes (→→→→) e capilares (*) estão 
presentes, bem como áreas de degradação superficial dos grânulos (⇒⇒⇒⇒) e fibras colágenas 
organizadas (fc). Aumento de 40x. 
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Figura 38 – Fotomicrografias da região média do alvéolo dental do grupo 6 (CPBp). Presença 
de células multinucleadas (→→→→) na superfície do grânulo (gr). Aumento de 100x. 
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5.3.2. Análise Histomorfométrica 

 

A análise histomorfométrica foi realizada observando a densidade de volume de 

tecido conjuntivo, células inflamatórias, osso neformado em todos os grupos estudados, além 

de biomaterial residual nos grupos experimentais. Estas características morfológicas foram 

quantificadas nos três períodos de reparação tecidual (7, 14 e 42 dias). 

 

Em relação à quantificação histomorfométrica do tecido conjuntivo, aos 7 dias de 

reparação, o grupo controle apresentou maior quantidade de tecido conjuntivo em relação aos 

grupos experimentais. No grupo controle, os gráficos indicaram ainda uma maior densidade 

relativa de tecido conjuntivo na região cervical, sendo diminuída em direção à região apical. 

Nos grupos experimentais esta situação pareceu não ocorrer, pois a quantidade relativa de 

tecido conjuntivo se manteve relativamente muito próxima nas três regiões do alvéolo dental. 

 

Neste período de tempo, as diferenças estatísticas do grupo controle ocorreram 

somente em relação a alguns grupos, nas mesmas regiões correspondentes do alvéolo. No 

terço apical do alvéolo, esta a diferença estatística ocorreu em relação aos grupos 1 (p < 0,05), 

2 (p < 0,05), 3 (p < 0,01) e 5 (p < 0,05), no terço médio a diferença estatística foi em relação 

aos grupos 1 (p < 0,05) e 3 (p < 0,01), e no terço cervical, em relação aos grupos 1 (p < 0,01), 

2 (p < 0,05) e 5 (p < 0,01). Todos os grupos apresentaram uma ligeira diminuição da 

quantidade de tecido conjuntivo, desde a região cervical em direção à região apical, 

entretanto, esta diferença foi significativa somente no grupo controle, entre as regiões apical e 

cervical do alvéolo dental (Figura 39). Entre os grupos experimentais, o grupo 5 apresentou 

menor densidade relativa de tecido conjuntivo, estatisticamente, em relação ao grupo 6 (p < 

0,05). 

 

Aos 14 dias de reparação, o grupo controle apresentou uma maior densidade relativa 

de tecido conjuntivo em relação aos demais grupos experimentais, somente na região cervical. 

Ocorreu uma diminuição marcante de tecido conjuntivo desde a região cervical em direção à 

região apical, no grupo controle. Já entre os grupos experimentais, este fato ocorreu de forma 

discreta (Figura 39). 
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Na região cervical houve uma diferença estatística significativa de tecido conjuntivo 

do grupo controle em relação aos grupos 2 (p < 0,05) e 5 (p < 0,01), os quais apresentaram a 

menor densidade relativa de tecido conjuntivo. Na região apical, a diferença estatística 

ocorreu entre os grupos 3 e 4 (p < 0,05), sendo o grupo da HA pura com maior quantidade de 

tecido conjuntivo. Já na região média do alvéolo dental, o grupo 3 apresentou uma maior 

quantidade estatística de tecido conjuntivo em relação aos grupos 2 (p < 0,05) e 5 (p < 0,05). 

 

Aos 42 dias de reparação, ocorreu uma diminuição discreta na densidade relativa de 

tecido conjuntivo de todos os grupos desde a região apical em direção à região cervical. O 

gráfico da região apical revelou uma maior quantidade de tecido conjuntivo, porém não 

estatisticamente, do grupo 1 em relação ao grupo controle (Figura 39). 

 

Na região apical, a diferença estatística ocorreu entre os grupos 1 e 5 (p < 0,05), 

sendo o grupo 1 com maior quantidade de tecido conjuntivo. Na região média, o grupo 

controle apresentou uma maior quantidade estatística de tecido conjuntivo em relação ao 

grupo 6 (p < 0,05). E na região cervical, o grupo 6 apresentou menor quantidade estatística de 

tecido conjuntivo em relação aos grupos controle (p < 0,01) e ao grupo 1 (p < 0,05). 

 

Com relação aos tempos de reparação nos grupos estudados, todos apresentaram uma 

diminuição da densidade relativa de tecido conjuntivo, da região cervical para a região apical, 

com o aumento do tempo de reparação. Entretanto, esta diferença foi significativamente 

estatística para alguns grupos (Figura 39). No grupo controle houve uma diminuição 

significativa de tecido conjuntivo, regiões apical e média, nos períodos de 14 (p < 0,05) e 42 

dias (p < 0,05) em relação ao período de 7 dias. Na região cervical, esta diminuição de tecido 

conjuntivo foi significativa no tempo de 42 dias, em relação aos 7 dias (p < 0,01). No grupo 3, 

a diminuição de tecido conjuntivo foi significativa no tempo de 42 dias em relação aos 14 dias 

(p < 0,05), nas regiões apical e média. No grupo 4, a diminuição de tecido conjuntivo foi 

significativa em todo o alvéolo, entretanto, nas regiões apical e média, a diferença ocorreu no 

tempo de 14 dias em relação aos 7 dias (p < 0,05); a diferença na região cervical foi 

significativa no tempo de 42 dias, em relação aos 7 dias (p < 0,01). No grupo 5 a diminuição 

de tecido conjuntivo foi significativa nas três regiões do alvéolo e no tempo de 42 dias, em 

relação aos 7 dias (p < 0,01 nas regiões apical e média, e p < 0,05 na região cervical). No 

grupo 6 a diminuição de tecido conjuntivo também foi significativa nas três regiões do 

alvéolo e no tempo de 42 dias, em relação aos 7 dias (p < 0,01). 
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Figura 39 – Densidade por área de tecido conjuntivo, nas regiões apical (A), média (B) e 
cervical (C) do alvéolo dental, nos períodos de 7, 14 e 42 dias para os grupos estudados. As 
barras representam a média e o desvio padrão. * p < 0,05 e ** p < 0,01; Para o mesmo grupo: 
(x) p < 0,01 em relação à região cervical; (a) p < 0,05 em relação aos dias 14 e 42; (b) p < 
0,01 em relação ao dia 42; (c) p < 0,05 em relação ao dia 42; (d) p < 0,05 em relação ao dia 
14; (e) p < 0,05 em relação ao dia 42. Diferenças estatisticamente significativas determinadas 
por ANOVA e pós-teste de Dunn.  
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 Em relação à quantificação histomorfométrica da densidade relativa do tecido ósseo 

neoformado, aos 7 dias de reparação tecidual, os resultados revelaram uma quantidade de osso 

neoformado, no grupo controle, bem maior comparado aos grupos experimentais, 

principalmente até os 14 dias. Os grupos dos materiais compostos, mesmo que em mínima 

quantidade, apresentaram maior formação de osso em relação aos grupos da HA pura. De uma 

forma geral, todos os grupos revelaram maior quantidade de osso neformado na região apical, 

diminuindo progressivamente em direção à região cervical. Dos grupos da HA, somente o 

grupo de HA porosa revelou uma pequena formação de tecido ósseo; quantitativamente os 

grupos de HA não porosa, praticamente não apresentaram osso neoformado no período de 7 

dias (Figura 40). 

 

Nas três regiões do alvéolo dental, o grupo controle apresentou uma maior densidade 

estatística de osso neoformado em relação aos grupos da HA não porosas (grupos 1 e 3). 

Sendo, p < 0,01 para o grupo 1 e p < 0,001 para o grupo 3 nas regiões apical e média, e na 

região cervical p < 0,001 para o grupo 1 e p < 0,01 para o grupo 3. No grupo controle, nos 

períodos de 7 e 14 dias, a maior densidade estatística de osso neoformado ocorreu na região 

apical em relação à região cervical (p < 0,01). 

 

Aos 14 dias de reparação óssea, os grupos de biomateriais compostos apresentaram 

maiores áreas relativas de osso neoformado em relação aos grupos da HA, entretanto, não 

superou a neoformação de osso no grupo controle. Os grupos porosos (grupos 5 e 6) também 

mostraram a uma maior quantidade de osso, em relação aos seus respectivos grupos não 

porosos (grupos 1, 2, 3 e 4). Houve um decréscimo de neoformação óssea da região apical em 

direção à região cervical. 

 

Na região apical, a diferença estatística ocorreu do grupo controle, com maior 

densidade de osso neoformado, em relação aos grupos 1 (p < 0,01), 3 (p < 0,01) e 5 (p < 

0,01). Na região média, esta mesma situação ocorreu em relação aos mesmos grupos 1 (p < 

0,01), 3 (p < 0,001) e 5 (p < 0,01). Nesta mesma região, o grupo 6 apresentou maior 

densidade relativa de osso estatisticamente diferente do grupo 3 (p < 0,05). Na região cervical, 

ocorreu o mesmo fato observado na região apical, sendo o grupo controle com maior 

densidade relativa percentual de osso em relação aos grupos 1 (p < 0,01), 3 (p < 0,001) e 5 (p 

< 0,05). 
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Na região cervical, aos 42 dias, o grupo controle apresentou maior densidade relativa 

de osso neoformado em relação aos demais, sendo os grupos 1 e 6 com maiores valores em 

relação aos demais experimentais, os quais revelaram maiores taxas de osso nos grupos 

compostos. 

 

Neste mesmo período, nas três regiões do alvéolo, o grupo 3 diferiu estatisticamente, 

com menor densidade de osso neoformado, do grupo controle (p < 0,001 para a região apical 

e p < 0,01 para a região médiae cervical) e do grupo 1 (p < 0,05 para a região apical e média e 

p < 0,01 para a região cervical). Na região cervical, a densidade de osso neoformado do grupo 

6 foi significativamente maior que o grupo 3 (p < 0,01). 

 

Considerando-se os tempos de reparação para os grupos estudados, houve um 

aumento de osso neoformado, em todos os grupos, com o aumento do período de reparação. 

No grupo controle, também foi observado que aos 14 dias, a densidade relativa de novo osso 

foi muito semelhante ao período de 42 dias, principalmente nas regiões média e apical. 

Considerando-se todo o alvéolo dental, a osteogênese pareceu acontecer de maneira 

progressiva a partir da região apical em direção à região cervical. 

 

No grupo controle houve um aumento de osso significativo nos períodos de 14 (p < 

0,01) e 42 dias (p < 0,001), da região apical, e 14 (p < 0,05) e 42 dias (p < 0,05), da região 

média, em relação ao período de 7 dias, entretanto, não houve diferença significativa entre os 

períodos de 14 e 42 dias. Na região cervical a diferença significativa ocorreu somente entre os 

dias 7 e 42 (p < 0,01). No grupo 1, a maior densidade de osso neoformado foi significativa no 

período de 42 dias, em relação ao de 7 dias (p < 0,01 nas regiões apical e média; p < 0,001 na 

região cervical). Nos grupos 2, 3, 4, 5 e 6 a mesma situação observada no grupo 1 se repetiu 

de maneira semelhante, com relação às significâncias, desta forma, em todo o alvéolo o 

período de 42 dias apresentou maior densidade relativa de osso neoformado em relação aos 7 

dias (p < 0,01). 
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Figura 40 – Densidade por área de tecido ósseo neoformado, nas regiões apical (A), média 
(B) e cervical (C) do alvéolo dental, nos períodos de 7, 14 e 42 dias para os grupos estudados. 
As barras representam a média e o desvio padrão. * p < 0,05; ** p < 0,01 e *** p < 0,001; 
Para o mesmo grupo: (x) p < 0,01 em relação à região cervical; (z) p < 0,05 em relação à 
região cervical; (a) p < 0,05 em relação aos dias 14 e 42; (b) p < 0,01 em relação ao dia 42; (f) 
p < 0,01 em relação ao dia 14; (g) p < 0,001 em relação ao dia 42. Diferenças estatisticamente 
significativas determinadas por ANOVA e pós-teste de Dunn. 
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A densidade relativa percentual de células inflamatórias, em especial neutrófilos, foi 

quantificada histomorfometricamente para servir de parâmetro quanto à resposta inflamatória 

aos biomateriais implantados no interior do alvéolo dental, em comparação com o grupo 

controle. Esses dados foram considerados também na densidade relativa histomorfométrica de 

tecido conjuntivo. 

 

Aos 7 dias de reparação, ocorreu, em todo o alvéolo dental, uma maior densidade de 

células inflamatórias nos grupos de HA e no grupo controle, entretanto, os grupos dos 

compostos bifásicos apresentaram pouca densidade relativa de células inflamatórias. O 

alvéolo dental apresentou um aumento gradativo de células inflamatórias a partir da região 

apical em direção à região cervical. 

 

Neste período de reparação tecidual, houve diferença estatística entre o grupo 

controle e o grupo 4 (p < 0,01), que não apresentou células inflamatórias, na região apical 

(Figura 41). Na região média do alvéolo a diferença estatística, em relação ao grupo controle, 

ocorreu no grupo 6 (p < 0,05) que quase não apresentou reação inflamatória. Na região 

cervical, o grupo controle apresentou maior densidade relativa de células inflamatórias, com 

diferença estatística, em relação aos grupos 4 (p < 0,01) e 6 (p < 0,01). O grupo 1 (HA) 

também apresentou maior densidade de células inflamatórias na região cervical, com 

diferença estatística, em relação ao grupo 4 (p < 0,05). 

 

Aos 14 dias, houve um aumento de células inflamatórias para os grupos das HAs não 

porosas, que se torna mais evidente na região cervical do alvéolo. Já os grupos dos materiais 

compostos quase não apresentaram células inflamatórias. O grupo controle apresentou uma 

clara diminuição destas células neste período, em relação aos 7 dias de reparação. 

 

Na região apical, o grupo 1 apresentou maior densidade relativa estatística de células 

inflamatórias em relação aos grupos 2 (p < 0,05), 5 (p < 0,05) e 6 (p < 0,01). O grupo controle 

também apresentou a mesma situação em relação ao grupo 6 (p < 0,05). Na região média do 

alvéolo, o grupo 1 apresentou maior densidade estatística de células inflamatórias em relação 

aos grupos 2 (p < 0,05) e 5 (p < 0,01). O grupo 3 apresentou esta mesma situação em relação 

ao grupo 5 poroso (p < 0,05). Na região cervical, esta situação foi bem marcante, o grupo 1 

apresentou diferença estatística, com maior densidade de células inflamatórias, em relação aos 

grupos 2 (p < 0,05), 5 (p < 0,01) e 6 (p < 0,01). 



 

 

121

Dentro dos próprios grupos estudados, o aumento de células inflamatórias na região 

cervical mostrou que nesta região do grupo 4 ocorreu diferença estatística em relação à sua 

região apical (p < 0,05). No grupo controle, esta situação ocorreu da mesma forma com 

diferença estatística da região cervical, em relação às suas regiões média (p < 0,05) e apical (p 

< 0,05). 

 

Aos 42 dias, de uma forma geral, houve uma diminuição bem evidente das células 

inflamatórias no grupo controle e nos grupos experimentais, com exceção aos grupos 1 e 2, os 

quais representam os biomateriais densos. Esta redução da densidade de células inflamatórias 

foi, em alguns grupos, quase que total. Também foi observada uma maior concentração destas 

células na região cervical. Na maioria dos grupos, como esperado, as células inflamatórias 

apresentaram uma redução progressiva para este tempo de reparação, fato não observado para 

os grupos 1 e 2. 

 

Na região apical, o grupo 1 apresentou diferença estatística com maior densidade de 

células inflamatórias em relação aos grupos 5 (p < 0,01) e 6 (p < 0,01). Na região média, o 

grupo 1 também apresentou esta mesma situação em relação aos grupos 4 (p < 0,01), 5 (p < 

0,05) e 6 (p < 0,01). Na região cervical não houve diferenças estatísticas entre os grupos 

estudados (Figura 41). 

 

Com relação às diferenças, da densidade de células inflamatórias, nos períodos de 

tempo dentro dos grupos estudados, houve uma diminuição da porcentagem de densidade das 

células inflamatórias com o aumento do tempo de reparação e em direção à região apical, 

bastante evidente, em especial no grupo controle. Porém, nos grupos das cerâmicas 

impactadas a 100 MPa (grupo 1 e 2), parece haver um aumento das células inflamatórias a 

partir de 7 dias. 

 

As diferenças significativas foram observadas em alguns grupos. No grupo controle, 

ocorreu, em todo o alvéolo dental, uma diminuição significativa, da densidade de células 

inflamatórias, no período de 42 dias, em relação aos 7 dias (p < 0,01). No grupo 4, esta 

diminuição estatística das células inflamatórias ocorreu no período de 42 dias, em relação aos 

7 dias (p < 0,05), nos terços médio e cervical. No grupo 5, esta diminuição significativa 

ocorreu somente na região cervical, aos 14 e 42 dias, ambos em relação aos 7 dias (p < 0,05). 
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No grupo 6, esta diminuição significativa ocorreu no terço apical, de 7 dias para os dias 14 e 

42 (p < 0,05), e no terço médio de 14 para 42 dias (p < 0,05). 
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Figura 41 – Densidade por área de células inflamatórias, nas regiões apical (A), média (B) e 
cervical (C) do alvéolo dental, nos períodos de 7, 14 e 42 dias para os grupos estudados. As 
barras representam a média e o desvio padrão. * p < 0,05; ** p < 0,01; Para o mesmo grupo: 
(y) p < 0,05 em relação à região cervical; (a) p < 0,05 em relação aos dias 14 e 42; (b) p < 
0,01 em relação ao dia 42; (c) p < 0,05 em relação ao dia 42. Diferenças estatisticamente 
significativas determinadas por ANOVA e pós-teste de Dunn. 
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Nos grupos experimentais, durante os três períodos estudados, foi quantificada 

histomorfometricamente a densidade relativa percentual de biomaterial residual por área, 

como uma forma de parâmetro para observar a propriedade de reabsorção do biomaterial em 

meio biológico in vivo. De uma forma geral, em todo o alvéolo dental, os resultados 

apresentados nos gráficos da figura 42 revelaram que, aos 7 e 14 dias, os grupos dos 

biomateriais compostos apresentaram uma diminuição de biomaterial residual nos alvéolos, 

em relação aos grupos da HA. O grupo 1 apresentou uma redução bem evidente de 

biomaterial residual, em relação aos demais grupos experimentais. 

 

Aos 7 dias de reparação tecidual, a região apical do grupo 6 apresentou a menor 

densidade relativa de biomaterial residual, ou maior taxa de reabsorção estatística deste 

biomaterial em relação ao grupo 3 (p < 0,05). O mesmo fato se repetiu na região média do 

alvéolo dental (p < 0,05). Na região cervical a menor densidade estatística de biomaterial 

residual do grupo 6 ocorreu em relação aos grupos 1 (p < 0,01) e 5 (p < 0,01). A diferença 

estatística dentro do mesmo grupo foi observada nas regiões apical e cervical do grupo 4 (p < 

0,05), sendo a região apical com menor densidade de biomaterial residual em relação à região 

cervical (Figura 42). 

 

Aos 14 dias, a região apical do grupo 6 também apresentou menor densidade 

estatística de biomaterial residual em relação aos grupos 1 (p < 0,01) e 5 (p < 0,01). Fato que 

também se repetiu na região média, grupos 1 (p < 0,05) e 5 (p < 0,001). Na região cervical, o 

grupo 6 apresentou esta mesma situação estatística em relação ao grupo 5 (p < 0,001). A 

diferença dentro do próprio grupo ocorreu no grupo 5, sendo uma maior densidade de 

biomaterial residual na região cervical em relação à região apical (p < 0,05). 

 

Aos 42 dias, o grupo 1 apresentou menor densidade relativa estatística de biomaterial 

residual, nas suas regiões apical e cervical, em relação aos grupos 3 (p < 0,05) e 5 (p < 0,01). 

Na região média, este mesmo fato do grupo 1 ocorreu somente em relação ao grupo 5 (p < 

0,05). 

 

Com relação à densidade de biomaterial residual nos alvéolos dos grupos 

experimentais, houve uma diminuição discreta de biomaterial residual com o aumento do 

período de tempo. Os grupos 1 e 2 apresentaram uma diminuição significativa na densidade 

de biomaterial residual aos 42 dias (p < 0,05), em relação aos 7 dias, nas regiões apical e 
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média. O grupo 1 ainda apresentou uma redução estatisticamente significativa de biomaterial 

residual, na região cervical, no período de 42 dias (p < 0,01) em relação aos 7 dias. O grupo 3 

apresentou diferença estatística na diminuição da densidade de biomaterial aos 14 dias, em 

relação aos 7 dias, na região apical (p < 0,01) e na região média (p < 0,05). No grupo 4 a 

diferença significativa ocorreu na região média do alvéolo, aos 42 dias (p < 0,05) em relação 

aos 7 e 14 dias. No grupo 5, a diminuição estatística de biomaterial ocorreu na região cervical, 

aos 42 dias (p < 0,01), em relação aos 14 dias. O grupo 6 não apresentou diferenças 

estatísticas na diminuição de biomaterial residual entre as regiões do alvéolo dental, em 

relação aos períodos de tempo. 
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Figura 42 – Densidade por área de biomaterial residual, nas regiões apical (A), média (B) e 
cervical (C) do alvéolo dental, nos períodos de 7, 14 e 42 dias para os grupos estudados. As 
barras representam a média e o desvio padrão. * p < 0,05; ** p < 0,01 e *** p < 0,001; Para o 
mesmo grupo: (y) p < 0,05 em relação à região cervical; (b) p < 0,01 em relação ao dia 42; (c) 
p < 0,05 em relação ao dia 42; (d) p < 0,05 em relação ao dia 14; (e) p < 0,05 em relação ao 
dia 42; (f) p < 0,01 em relação ao dia 14; (h) p < 0,01 em relação ao dia 42. Diferenças 
estatisticamente significativas determinadas por ANOVA e pós-teste de Dunn. 
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6. DISCUSSÃO 
  

A caracterização físico-química das cerâmicas utilizadas neste trabalho foi realizada 

a fim de se identificar as fases de cada material e comprovar a fidedignidade do que foi 

proposto inicialmente como substituto ósseo. Os resultados apresentados na caracterização, 

bem como os testes de dissolução e área superficial, nos permitiram identificar as fases de 

cada material estudado, sua composição química e grau de pureza, além da morfologia e área 

de superfície dos grânulos e a cinética de dissolução dos componentes químicos estruturais. 

Os resultados in vitro forneceram informações importantes e diferentes de outros testes 

relatados na literatura. No estudo in vivo, a análise histológica sobre a osteogênese na 

reparação óssea alveolar e a reabsorção superficial dos grânulos dos biomateriais, 

principalmente os compostos bifásicos, sugeriram que esta propriedade foi alcançada pela 

adição do β-TCP e de poros, enquanto que, a histomorfometria revelou algumas diferenças 

estatísticas com os grupos estudados nos períodos pré-determinados. 

 

Todas as análises realizadas neste trabalho enfatizaram um denominador comum 

sobre a escolha adequada do substituto ósseo, levando em consideração desde a sua 

composição química, razão proporcional ideal das fases dos materiais compostos, até o 

tamanho e morfologia dos grânulos. Os componentes químicos de um biomaterial, eleito para 

procedimentos de enxertia óssea, geralmente são aqueles que fazem parte da constituição 

mineral do osso (fosfatos de cálcio). Este aspecto é levado em consideração, para implantação 

em leito cirúrgico, pois promove osteocondução e osteointegração, necessários para o sucesso 

da osteogênese.  

 

O comportamento celular e o desempenho biológico de cada material podem ser 

influenciados por muitas de suas características, tais como a topografia (ANSELME et al., 

2006; DOS SANTOS et al., 2005), tamanho de partícula (GRANDJEAN-LAQUERRIERE et 

al., 2004), cristalinidade (MAXIAN et al., 1998), composição química (BAXTER et al., 2008; 

DOS SANTOS et al., 2009) e porosidade (BIGNON et al., 2003). Nos fosfatos de cálcio 

bifásicos, muitos destes aspectos estão diretamente relacionados com a fórmula, proporção de 

HA e TCP, empregada durante a sua síntese. Neste contexto, os grânulos de fosfato de cálcio 

são ferramentas muito promissoras para a regeneração óssea, porque são de fácil manuseio e 

apresentam boa reabsorção (DACULSI, 2006). A taxa de HA e TCP é um fator importante a 

ser considerado, durante o desenvolvimento dos biomateriais, para atingir os aspectos mais 
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adequados visando melhores resultados clínicos. Diferentes fórmulas de composto bifásico 

(BCP) foram implantadas em diferentes locais de defeitos ósseos, tais como mandíbulas de 

cães (FARINA et al., 2008), fêmur de ovelhas (BODDE et al., 2007) ou crânio de ratos 

(ALAM et al., 2001). A formulação menos estudada do BCP, β-TCP 70%/HA 30% (BCP 

70:30) também tem sido recentemente descrita como um substituto ósseo (DOROZHKIN, 

2008). A elevada degradação do BCP, com o aumento da proporção de β-TCP, facilitaria, em 

especial, o carreamento de células mesenquimais humanas. A alta taxa de TCP na formulação 

do composto bifásico, como a fórmula BCP 80:20, tem sido um ponto positivo quando 

associado com células mesenquimais (CHUANG et al., 2010), ou seja, como carreadores de 

células, no entanto, a estabilidade e resistência mecânica do composto ficam comprometidas. 

 

A cristalinidade do biomaterial se refere à organização dos planos cristalinos, 

maneira como os átomos estão organizados na matéria. Um material amorfo não possui 

orientação dos planos cristalinos. Durante o processamento das cerâmicas, o tratamento 

térmico permite a coalescência dos cristais, através da movimentação de átomos no contorno 

de grão, além de favorecer um maior ordenamento nas regiões amorfas e orientação de planos 

cristalinos. Neste estudo, os testes de caracterização nos revelaram materiais cristalinos e 

puros, sem a formação de outras fases que não foram as propostas nos objetivos. O 

comportamento dos materiais in vitro e in vivo depende, em parte, da sua distribuição 

granulométrica, e da presença de poros no seu interior. 

 

A variação dos tamanhos dos grânulos de um biomaterial pode ser um fator a ser 

considerado positivo para a infiltração vascular e proliferação celular no leito cirúrgico, por 

uma questão lógica, a variação dentro de uma faixa granulométrica, como neste trabalho, 

aumenta a superfície de contato dos grânulos enxertados no leito cirúrgico. O aumento da 

superfície de contato proporciona maior taxa de adsorção proteica, resultando em alta 

proliferação e diferenciação celular, requisitos básicos para uma adequada e desejada 

osteogênese. Lehtinen et al. (1990) e Higashi e Okamoto (1996) ofereceram boas perspectivas 

na osteogênese quando alteraram a forma e o tamanho das partículas de enxertos sintéticos, 

além de associá-los a outros biomateriais. Nossos resultados mostraram que o tamanho dos 

grânulos, dentro de uma faixa granulométrica, e a associação de biomateriais com a inclusão 

de poros favoreceu o grupo dos compostos bifásicos em relação à osteogênese e degradação 

biológica. 
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A pureza dos materiais também é um fator importante na caracterização físico-

química, pois é um sinal de que não houve alteração na estrutura química do biomaterial 

proposto. Estrutura esta que pode ser alterada pela inclusão de agente porogênico e pelo 

próprio tratamento térmico. Os dados DRX, FTIR e XRF revelaram que os componentes e a 

pureza dos materiais cerâmicos não foram alterados durante o seu processamento. O 

tratamento térmico para remoção do agente porogênico poderia provocar o aparecimento de 

subprodutos tóxicos, além de alterar a organização estrutural do biomaterial, resultando no 

aparecimento de fases diferentes daquelas propostas previamente. 

 

Durante a síntese, os materiais cerâmicos são submetidos ao tratamento térmico, sob 

altas temperaturas (sinterização), fator que pode levar à modificação na estrutura química da 

cerâmica, determinando sua cristalinidade. A baixa temperatura reduz a cristalinidade do 

material (TAKEUCHI et al., 2009). O aparecimento da fase α-TCP pode ser atribuído à 

existência de uma pequena quantidade de fosfato de cálcio amorfo (não cristalino) na amostra 

original de HA (DE OLIVEIRA et al., 2003). A HA tratada a alta temperatura permite a 

formação de uma fase β-TCP (KANDORI et al., 2009). No presente estudo, foi padronizado o 

tratamento à temperatura limite de 1100oC, considerando que, o β-TCP puro pode ser obtido a 

900oC (SOMRANI et al., 2003) e que temperaturas acima de 1200oC podem alterar 

estruturalmente o β-TCP e provocar o aparecimento da fase α-TCP (CARRODEGUAS e DE 

AZA, 2011). Entretanto, estudos já relataram que o β-TCP pode se transformar no α-TCP 

monocíclico a 1125oC (MATHEW et al., 1977; NURSE et al., 1958; KNOWLES et al., 

1999). Ainda existe um risco de o TCP se decompor parcialmente, sob alta temperatura, e o 

óxido de cálcio (CaO) vir a ser formado, sendo prejudicial nas bioaplicações. Sua alta 

reatividade com a água consiste em uma fonte de calor interna nos tecidos e enfraquece a 

estrutura do biomaterial porque induz ao estresse quando seu volume quase dobra durante a 

reação (SURVOROVA et al., 2009). O tratamento do TCP sob alta temperatura (acima de 

1200oC) também pode resultar em enfraquecimento da matriz, mais adiante o aquecimento a 

1300oC causou a densificação da cerâmica (GBURECK et al., 2008), o que pode explicar a 

baixa resistência mecânica do α-TCP. A alta temperatura derrete superficialmente as 

partículas e causa sua fusão. 

 

Não só o tratamento por aquecimento, mas também a força de compressão aplicada 

na cerâmica durante a sua síntese é um fator importante que determina suas características 

físicas. O aumento da força de compressão, como os materiais à 100 MPa, aumenta a 
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densidade do material, por outro lado, a diminuição da força de compressão aplicada 

determina o aumento da sua porosidade, ou seja, a força de compressão atua na porosidade 

(ESPANOL et al., 2009). Entretanto, nossos resultados mostraram que os materiais 

submetidos a uma força de 100 e 20 MPa, sem adição da cera, apresentaram morfologia de 

superfície muito semelhantes, sem poros visíveis. Nestas cerâmicas, a força de compressão 

não foi determinante para a morfologia da superfície dos grânulos. Nossos resultados vêm ao 

encontro das observações de Kasten et al. (2008), onde partículas de TCP, com 25 e 65% de 

volume em poros, apresentaram superfície similarmente lisa, sendo somente o grupo de 

partículas com 75% em volume de poros que apresentou a superfície rugosa. Seguindo esta 

linha de raciocínio, a distribuição dos poros em porcentagem de volume no grânulo contribuiu 

para as características da forma de superfície do material. 

 

Cada cerâmica é fabricada com um limite específico de temperatura no tratamento 

térmico. A temperatura pode alterar as propriedades biológicas e físico-químicas das 

cerâmicas. As cerâmicas bifásicas são produzidas com dois componentes distintos (HA e β-

TCP). Desta forma, diferentes temperaturas de sinterização deveriam ser necessárias. Por 

exemplo, a temperatura máxima de sinterização para a cerâmica β-TCP é de 1160oC, por 

outro lado, o β-TCP poderia ser transformado em α-TCP, e a temperatura máxima para 

sinterização da HA é limitada em 1300oC, por outro lado poderia ser transformada em 

oxihidroxiapatita (LU et al., 2004). Em acordo com estas informações, deve ser dada atenção 

especial às cerâmicas bifásicas pela dificuldade de sinterização deste material. Assim, o 

preciso conhecimento dos procedimentos de síntese e da microestrutura do biomaterial 

ajudará a estimar os riscos e sugerir maneiras de se reduzir a impureza a níveis aceitáveis. 

 

As cerâmicas α- e β-TCP possuem a mesma constituição, entretanto, diferem 

consideravelmente na sua estrutura, densidade e solubilidade, aspectos estes que determinam 

suas propriedades biológicas e aplicações clínicas. O β-TCP é usado principalmente no 

preparo de cerâmicas biodegradáveis. Na forma de grânulos ou blocos macroporosos e 

densos, enquanto que, o mais solúvel α-TCP é usado principalmente como um pó fino na 

preparação de cimentos de fosfato de cálcio (CARRODEGUAS e DE AZA, 2011). 

 

Os resultados DRX, FTIR e XRF deste trabalho mostraram que os materiais 

propostos não apresentaram qualquer tipo de alteração estrutural. As análises de DRX 

mostraram que o produto final correspondeu ao β-TCP, associado à HA, no composto 
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bifásico. Este fato foi facilmente detectado pelos altos picos característicos de β-TCP. O FTIR 

e o XRF comprovaram a pureza dos materiais e seus elementos químicos característicos, 

entretanto, havia uma preocupação durante a remoção dos agentes porogênicos, sob altas 

temperaturas. 

 

Os conteúdos de cálcio e fósforo, na sua proporção molar, elementos menores e 

traços exercem influência marcante na estabilidade térmica, fase de pureza e solubilidade do 

TCP. A XRF tem sido empregada com sucesso para determinar conteúdos de cálcio e fósforo 

nestas cerâmicas (CARRODEGUAS et al., 2008; REID et al., 2006). 

 

As propriedades físicas e químicas são importantes fatores que influenciam 

diretamente a dissolução de um biomaterial e suas propriedades osteogênicas. A dissolução é 

contínua até que uma condição de equilíbrio seja alcançada; após a condição saturada, o 

sólido e o líquido mantém o equilíbrio. O estabelecimento do equilíbrio depende de fatores 

relacionados à solução, como o tipo e o pH da solução, razão sólido/líquido e de fatores 

relativos às amostras, como composição química, cristalinidade e área de superfície. A 

porosidade, a quantidade e o tipo de fases presentes também afetam a solubilidade do material 

(LEGEROS et al., 1995; FULMERA et al., 2002). No teste de dissolução dos materiais 

cerâmicos, e consequente liberação de íons Ca e P, foi possível identificar e quantificar o 

potencial de dissolução do material e, consequentemente, sugerir um parâmetro sobre a sua 

biodegradação ou uma predição dos resultados no teste in vivo. 

 

De um modo geral, os compostos bifásicos apresentaram uma marcante característica 

de biodegradação em relação à HA, entretanto, a maior dissolução, com a liberação de Ca e P, 

estatisticamente ocorreu no BCP poroso. Os valores de dissolução dos biomateriais, em 

diferentes soluções, revelaram que quando o pH é diminuído, numa tentativa de mimetizar um 

microambiente, na presença de inflamação aguda fisiológica, a dissolução dos materiais é 

proporcionalmente aumentada. A liberação de íons Ca foi maior que a de íons P nos dois 

ensaios realizados. As cerâmicas utilizadas, em especial os BCPs, são promissores 

biomateriais biodegradáveis em meio biológico. A adição do β-TCP e de poros no composto 

bifásico, provavelmente, levou a uma diminuição na resistência mecânica do material 

favorecendo o aumento da sua dissolução. Já a adição de poros na HA, pareceu não alterar sua 

taxa de degradação in vitro, mesmo em relação às HAs densas. 
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De acordo com Bohner (2000), a diferença de solubilidade de um biomaterial 

cerâmico ou HA estequiométrica pode estar relacionada à cristalinidade, à porosidade e ao 

tamanho de partícula do material. Durante o tratamento térmico, o aumento da temperatura 

resulta em aumento da densificação da cerâmica e diminui a porosidade de superfície, 

provocando um crescimento significativo na partícula de pó (YANG et al., 2008). As análises 

sobre a dissolução dos materiais foram muito convincentes e indicadoras de que a adição do 

β-TCP aumentou a dissolução do composto, também aumentada com a adição dos poros. Os 

resultados sobre a razão molar Ca/P, de cada material avaliado, revelaram uma variação 

esperada entre 1,68 (HA) a 1,58 (HA/β-TCP). A razão Ca/P é um dado importante a ser 

considerado nos materiais particulados, uma vez que, a solubilidade destes materiais aumenta 

com a diminuição da sua razão molar Ca/P (BOHNER, 2000; RAYNAUD et al., 2002). O β-

TCP provê Ca para o meio, devido à sua mais alta solubilidade, permitindo uma excelente 

resposta celular in vitro, quando as células são semeadas na sua superfície (SÁNCHEZ-

SALCEDO et al., 2006). 

 

A solubilidade de HA e β-TCP é diferente, assim, o comportamento de dissolução se 

torna muito complexo. Futuros estudos devem ser realizados a fim de se investigar quais são 

os fatores determinantes para a dissolução in vitro e in vivo de um material cerâmico. 

 

Yang et al. (2008) investigaram os efeitos da estrutura e da composição de cerâmicas  

HA e β-TCP na sua dissolução e relataram que com a temperatura de sinterização aumentada, 

as concentrações de íons cálcio e fosfato, resultante da dissolução in vitro dos materiais (HA e 

β-TCP), aumentaram. Entretanto, as mudanças na morfologia de superfície após a dissolução 

não foram significativas e não puderam ser detectadas ao MEV. Apareceram pequenas 

cavidades na superfície das amostras originadas por alargamentos dos pequenos espaços pré-

existentes entre os cristais. Grupos hidroxilas das superfícies das partículas de HA podem 

promover a precipitação de cálcio e melhorar as interações com osteoblastos (RAMIRES et 

al., 2001), resultando no bom desempenho osteogênico da HA. Os resultados mostraram uma 

resistência na superfície da HA 100 ao ataque de dissolução. Fato este, também observado em 

nossos resultados, onde a HA mostrou menores resultados de dissolução. Estes resultados 

oferecem uma base para o esboço de compostos de hidroxiapatitas para a regeneração óssea. 

 

A composição e a microestrutura necessitam ser otimizadas para controlar a 

dissolução e a bioatividade, além de serem dependentes dos estágios de produção e da adição 
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de β-TCP que não somente provê um composto mais solúvel, mas também afeta a 

microestrutura pelo aumento da sinterização (YANG et al., 2008). Isso pode resultar no 

aumento da resistência para a dissolução. A força e as propriedades biológicas também são 

necessárias para otimizar o produto final para a regeneração óssea in vivo. As misturas TCP e 

HA podem ser dissolvidas quando implantadas no corpo, seguida pela precipitação de um 

mineral ósseo como a hidroxiapatita (YUAN et al., 1999; DACULSI et al., 1989). A 

degradação do β-TCP provê uma alta concentração de íons cálcio e fósforo para deposição de 

minerais ósseos de apatita na matriz colágena extracelular secretada pelos osteoblastos e, 

consequentemente, uma rápida formação de novo osso (KALITA et al., 2006). A dissolução e 

a formação de cristais de apatita são duas etapas que levam à união do osso ao implante 

cerâmico. Para a engenharia tecidual, a mais rápida degradação, aliada à resistência mecânica 

do biomaterial, é necessária para o arcabouço de cerâmica se tornar simultâneo ao 

crescimento ósseo. 

 

A característica geral da superfície dos grânulos apresentou, nas observações em 

MEV, uma morfologia superficial densa e regular (lisa) similar entre os materiais sem o 

agente porogênico, independente da força aplicada durante a sua obtenção. Os biomateriais 

porosos apresentaram uma superfície irregular, bastante distinta dos demais, caracterizada 

pela presença de crateras. A porosidade de superfície pode representar uma característica bem 

desejada dos materiais bifásicos pretendidos para uso na bioengenharia, atuando assim como 

arcabouço para osteogênese. 

 

Estes aspectos morfológicos da superfície dos grânulos possivelmente contribuíram 

para a dissolução homogênea dos materiais densos, em relação aos materiais porosos. Este 

fator vem reforçar a hipótese de que a modificação na superfície do biomaterial atua na 

resistência mecânica e, consequentemente, na biodegradação, além do aumento da área de 

superfície, favorecendo a bioatividade. 

 

A área superficial específica de um material é influenciada não somente pela sua 

forma e rugosidade superficial, mas também pela distribuição de poros. O método BET 

mensurou a média da área total da amostra estudada, partindo do princípio de que os átomos 

localizados na superfície mais externa dos materiais sólidos têm menos vizinhos do que os 

átomos mais internos, com isto os átomos mais internos procuram atrair em sua volta 
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moléculas de gases, a sorção gasosa. O monitoramento deste processo fornece informações 

úteis para a caracterização de materiais sólidos. 

 

Os materiais porosos, como esperado, apresentaram maior área de superfície, em 

relação aos não porosos. Curiosamente, a HA (20 MPa) também apresentou uma área de 

superfície equivalente à dos materiais porosos. Este fato pode ser atribuído à grande 

capacidade de adsorção de proteínas pela HA (CUSHINE et al., 2010; RIBEIRO et al., 2010), 

relativamente maior que a do β-TCP (DOS SANTOS et al., 2008). Futuros experimentos 

devem ser realizados para se investigar a relação da adsorção de proteínas específicas, com a 

adesão e proliferação de células osteoprogenitoras. Pouco se sabe ainda sobre os aspectos 

biológicos, moleculares e interferências externas nas propriedades da HA na reparação óssea. 

É possível que a própria manipulação do material pôde ter alterado suas propriedades 

cinéticas de superfície, devido à sua alta e capacidade de adsorção. 

 

O uso das cerâmicas de fosfato de cálcio, em especial as bifásicas, como substitutos 

ósseos propiciou a vantagem de associação da alta biocompatibilidade da HA com a desejável 

propriedade de reabsorção do β-TCP. A combinação destas características, com as melhorias 

trazidas pela porosidade de superfície (HABIBOVIC et al., 2005; EBRAHIMI et al., 2012), 

contribui significativamente para se desenvolver melhores materiais na bioengenharia 

tecidual. No entanto, está implícito que tais modificações nas propriedades dos biomateriais 

não devem interferir na sua biocompatibilidade final. Neste contexto, nossos resultados 

mostraram que o procedimento para indução de porosidade no composto bifásico e na 

hidroxiapatita não afetou a citocompatibilidade, pois não houve a formação de resíduos 

tóxicos, como avaliado através da caracterização físico-química e confirmado através da 

análise dos três parâmetros de viabilidade celular. Os testes de citotoxicidade in vitro 

representam requerimentos críticos prévios à aplicação clínica de tais materiais. 

 

Os resultados do ensaio multiparamétrico in vitro mostraram de maneira consistente 

que a porosidade induzida pelo agente porogênico não afetou a citocompatibilidade dos 

materiais, conforme avaliado pelos três parâmetros de viabilidade celular. Os testes foram 

realizados nas culturas de células mesenquimais humanas primárias. A relevância destas 

células na regeneração e remodelação óssea vem da sua habilidade de diferenciação em 

células progenitoras de osso, cartilagem, tendão e outros tecidos conjuntivos (BRUDER et al., 

1998; KRAUS e KIRKER-HEAD, 2006). Os ensaios também provaram ser previamente 
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sensíveis a metodologia empregada neste trabalho, fornecendo respostas concretas sobre a 

citocompatibilidade de diferentes materiais testados (DE DEUS et al., 2009). As células foram 

expostas aos extratos preparados de acordo com os padrões internacionais (ISO 10993-12), 

focando nos efeitos causados pela liberação eventual de substâncias no meio biológico, que é 

especialmente relevante se considerarmos o aumento da solubilidade do material composto 

em comparação à HA (KAMITAKAHARA et al., 2008), ou a possibilidade de resíduos 

remanescentes na síntese das cerâmicas. Uma boa biocompatibilidade com estas cepas de 

células é um dos pré-requisitos prévios à aplicação de grânulos de BCP e HA na estratégia de 

recrutamento de células osteogênicas para rápida regeneração tecidual. 

 

O teste XTT é uma variação do amplamente empregado teste MTT, o qual mensura a 

atividade mitocondrial em células expostas aos extratos dos materiais testes (SCUDIERO et 

al., 2008). Todos os extratos de cerâmicas testados induziram um significante aumento na 

atividade mitocondrial, em comparação à cultura do grupo controle. Estes resultados 

contrastaram com outros relatos, nos quais os extratos de BCP porosos induziram forte 

citotoxicidade, a qual poderia ser revertida por uma etapa prévia de centrifugação (LU et al., 

2004). Os autores atribuíram este fenômeno à liberação de micropartículas produzidas durante 

a sinterização. Entretanto, nenhum tratamento sobre a força de prensa foi descrito naquele 

trabalho, sendo possível que a força aplicada ao material, previamente ao tratamento em alta 

temperatura, tenha prevenido a liberação em nosso modelo. É interessante notar que outros 

autores encontraram um aumento similar na atividade mitocondrial das células em contato 

direto com o BCP denso dopado com agarose (ALCAIDE et al., 2009a). As mensurações de 

radicais livres (ROS) do meio de cultura de osteoblastos indicaram que o BCP dopado com 

agarose não provocou estresse oxidativo nestas células e confirmou a integridade da 

membrana plasmática dos osteoblastos cultivados na superfície do biomaterial. Os resultados 

indicaram biocompatibilidade e utilidade potencial do biomaterial para substituição e reparo 

ósseo (ALCAIDE et al., 2009a; ALCAIDE et al., 2009b). Esta evidência também foi 

apresentada, mostrando que o aumento na atividade mitocondrial não está acompanhado pela 

produção de ROS, que pode levar ao estresse oxidativo, um risco a ser considerado nas 

células com metabolismo respiratório alterado (RICHTER et al., 1995; HENSELEY et al., 

2000). Entretanto, sob condições fisiológicas, uma pequena fração de oxigênio consumida 

pela mitocôndria é transformada em ROS (CHANCE et al., 1979). Assim, distúrbios na 

função mitocondrial podem induzir uma produção aumentada de radicais livres e dano 

oxidativo (HENSELEY et al., 2000; RICHTER et al., 1995), levando a uma severa disfunção 
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celular que poderia alterar a manutenção (homeostasia) e formação óssea, pois afetam a 

permeabilidade da membrana celular (ALCAIDE et al., 2009b). Futuros estudos são 

necessários para avaliar se a produção de ROS também permanece intacta. 

 

O ensaio do NR recorre diretamente à sobrevivência celular, como foi descrito que 

somente as células com membrana intacta são capazes de incorporar o corante ao seu 

lisossoma (REPPETO et al., 2008). Nossos resultados indicaram que a viabilidade celular, 

após a exposição aos extratos solúveis de BCP poroso, remanesceu como que o promovido 

pelo controle, o poliestireno, altamente biocompatível (controle negativo). Por outro lado, 

ambos os extratos das cerâmicas densas (HA e BCP) induziram a citotoxicidade, com uma 

sobrevivência celular abaixo de 75% do controle. Isto pode ser explicado por uma depleção de 

íons cálcio também nos meios de culturas das amostras densas. Estes resultados são muito 

similares àqueles descritos com fosfatos de cálcio sobre o material e impedindo parcialmente 

a proliferação celular (ARCOS et al., 2006). É importante ressaltar que, as condições 

confinadas no teste in vitro podem não corresponder precisamente às do meio fisiológico in 

vivo, na qual uma rápida reposição de Ca e outros íons poderia ocorrer, mesmo após adsorção 

ou precipitação sobre o biomaterial. 

 

A análise CVDE foi incapaz de ser correlacionada diretamente com os resultados do 

NR, pois nenhuma citotoxicidade foi detectada com exceção ao grupo do controle positivo 

(fenol 2%). Também cerca de 40% da viabilidade celular foi detectada após 24 horas de 

exposição ao fenol, enquanto que, as mesmas células foram claramente incapazes de acumular 

coloração vermelho neutro (0% de sobrevivência comparada ao grupo controle). É possível 

que o fenol, bem como os extratos das cerâmicas densas, possam ter afetado a sobrevivência 

celular sem interferir na adesão celular ao longo de 24 horas de exposição, levando à 

incorporação do cristal violeta no material nuclear das células aderidas, vivas ou não. Esta 

possibilidade expõe algumas questões interessantes no uso de um simples parâmetro para 

avaliar a biocompatibilidade in vitro. 

 

O teste multiparamétrico dos extratos de cada material revelou que todas as 

cerâmicas demonstraram sobrevida e, desta forma, foram consideradas biocompatíveis para 

implantação in vivo. Geng et al., 2009, relataram, em ensaios colorimétricos do estudo de 

revestimentos de β-TCP puro sobre magnésio (Mg), que uma diminuição na viabilidade 

celular significa uma extensão da toxicidade do Mg; o β-TCP apresentou um aumento acima 
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de 80% na viabilidade celular, isso indicou boa citocompatibilidade e as células podem 

crescer bem no revestimento. Em nosso trabalho, os três parâmetros analisados demonstraram 

altos índices de mensurações. Um dado que poderia ter chamado a atenção foi a integridade 

membranar da HA 100 abaixo de 75%, mas sua densidade celular se mostrou alto, assim 

como os extratos das demais cerâmicas. Isto pode ser explicado pela alta atividade 

mitocondrial, resultando em alteração da permeabilidade membranar das células 

mesenquimais humanas, sem resultar em apoptose celular, o que significa que estas células se 

mantiveram aderidas no extrato, como demonstrado no ensaio de densidade celular. Outra 

hipótese a ser considerada seria o arranjo das diferentes conexões entre as partículas, após a 

sinterização das cerâmicas, o que poderia provocar uma inibição nas atividades celulares 

relativa aos danos causados pela forma do cristal das micropartículas, o que in vivo seria 

traduzido para inflamação tecidual e morte celular, e poderia talvez modificar a osteogênese  

(LU et al., 2004). 

 

Estes fatos reforçaram a importância de uma análise multiparamétrica, em relação ao 

teste MTT padrão isolado. O aumento na viabilidade celular indicou biocompatibilidade dos 

materiais estudados e capacidade de proliferação celular, características desejáveis para 

aplicação in vivo. Afinal, um arcabouço satisfatório para a regeneração óssea deve ser 

biocompatível para permitir fixação e proliferação celular, deposição de matriz extracelular 

(MEC) e suportar a regeneração óssea com satisfatória taxa de degradação (LIU et al., 2008). 

 

O tratamento com o agente porogênico e prensagem nos grânulos de fosfato de 

cálcio, não interferiram negativamente na citocompatibilidade destas cerâmicas com as 

células mesenquimais primárias humanas, como confirmado pelos três parâmetros diferentes. 

O BCP poroso tem mostrado melhores resultados. Estas cerâmicas foram bem adequadas para 

os estudos in vivo para se determinar a biocompatibilidade específica e futuras aplicações 

clínicas. 

 

Considerando também a capacidade de dissolução dos biomateriais, o crescimento de 

osso na superfície de um implante cerâmico requer a presença de quantidade suficiente de 

íons cálcio e fósforo, além da supersaturação local do fluido corporal com esses íons 

(HENCH, 1998). O β-TCP é um biomaterial importante no processo de desenvolvimento 

ósseo, pela sua ação como uma reserva provisória de íons cálcio e fósforo, para supersaturar o 

fluido corpóreo local adjacente ao implante. Lu e Leng (2005) relataram que o aumento de Ca 
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e P torna o meio cineticamente favorável, especialmente quando a concentração de Ca é mais 

alta do que o nível normal. Entre as formas comuns de fosfatos de cálcio, a HA é a mais 

estável no microambiente do corpo humano. Enquanto, a natureza altamente não-

biodegradável da HA poderia ser, algumas vezes, uma desvantagem (EL DEEB et al., 1988), 

um composto bifásico, constituído principalmente de HA e algumas outras fases menos 

estáveis, poderia ser mais desejável (MANJUBALA e SIVAKUMAR, 2001; PEÑA e 

VALLET-REGI, 2003) para os substitutos ósseos. No entanto, a preparação de β-TCP é muito 

desejável para o crescimento ósseo. A dissolução do biomaterial pode aumentar o pH do 

microambiente, acelerando a enucleação da apatita (DE AZA et al., 1996), assim, ocorre uma 

alcalinização do meio, podendo resultar no aumento do metabolismo de células osteoblásticas 

(BUSA e NUCCITELLI, 1984). Isto pode explicar porque o β-TCP se torna um biomaterial 

com excelente resultado esperado no que diz respeito à proliferação celular e osteogênese. 

Geng et al., 2009, salientaram que a habilidade de formação melhorada de apatita semelhante 

ao osso poderia ser explicada pelo aumento de íons Ca e correspondentes íons P na 

biodegradação do β-TCP, sendo um material promissor como substituto ósseo. Íons Ca 

liberados podem induzir a proliferação celular e quimiotaxia através da união para uma 

proteína acoplada ao receptor de cálcio extracelular (JUIN et al., 1998; XYNUS et al., 2001). 

 

De fato, as taxas de íons Ca dos materiais utilizados nesta pesquisa, em especial as 

maiores taxas de dissolução dos compostos bifásicos, a estabilidade biológica da HA 

estequiométrica e a biocompatibilidade das cerâmicas foram comprovadas em nossos 

resultados. Estes fatores são favoráveis e justificam a utilização destes biomateriais em testes 

de reparação óssea in vivo. 

 

As análises físico-químicas e estudos in vitro geralmente antecedem e sugerem uma 

prévia dos resultados nos estudos in vivo. Algumas destas análises forneceram dados 

interessantes sobre o comportamento celular diante de determinada cerâmica. Nossos 

resultados in vitro comprovaram a biocompatibilidade do HA e do composto HA/β-TCP. 

Portanto, resultados positivos em cultura celular são esperados. Baseado em estudos como 

este e, em nossos resultados celulares, partimos para a implantação dos materiais em leito 

cirúrgico biológico in vivo. Matsushima et al. (2009) avaliaram a capacidade osteogênica in 

vitro e a formação óssea in vivo de células mesenquimais humanas (MSCs) em HA e β-TCP 

(grânulos de 2 a 5 mm e poros de 100 a 500 µm). Após 10, 14 e 21 dias de cultura, a 

deposição de cálcio foi confirmada pela calceína (corante fluorescente para titulação de íons 
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cálcio). As células se diferenciaram em osteoblastos in vitro nas duas cerâmicas. Estas 

evidências reforçam o bom comportamento biológico destes materiais. 

 

As propriedades físicas e químicas dos substitutos ósseos sintéticos, como a 

composição, tamanho do grânulo, porosidade, forma, dureza e química de superfície, são 

sabidas modular a resposta inflamatória (KLEIN et al., 1984; YAMADA et al., 1997), mas 

pouco se sabe sobre a as características do leito de implantação em relação à composição 

química específica de um substituto ósseo (GHANAATI et al., 2012). 

 

Após a implantação, a adsorção inicial de proteína na superfície do substituto ósseo 

medeia a resposta celular pela atração de fagócitos/macrófagos e células gigantes 

multinucleadas que penetram no leito de implantação. Estas células podem ser capazes de 

controlar a dissolução do substituto ósseo pela modulação da secreção de citocinas 

(ANDERSON et al., 2008; ANDERSON e MCNALLY, 2011; GHANAATI et al., 2010; 

LANGE et al., 2011). Assim, a presença de células gigantes multinucleadas e a taxa de 

vascularização do leito de implantação são fatores responsáveis pela integração, degradação 

do enxerto e sucesso pela reparação do defeito conduzida pelo biomaterial (GHANAATI et 

al., 2010). Por outro lado, o papel de diferentes tipos de células imunes e mediadores 

inflamatórios, tais como citocinas, remanesce amplamente desconhecido (GHANAATI et al., 

2012). Então, a mistura de dois componentes químicos (HA e β-TCP) com diferentes 

comportamentos de degradação é esperada para dar uma oportunidade de se adaptar o nível de 

resposta inflamatória e degradação biológica ligada com uma quantidade ideal de crescimento 

de osso novo para alcançar o objetivo da melhor regeneração possível de tecido ósseo. Neste 

caso, a mistura de HA/β-TCP, na razão proporcional de 60:40, tem sido aprovada pela sua 

aplicação clínica para ser um bom compromisso entre a degradação e a força mecânica do 

composto cerâmico como substituto ósseo (DACULSI et al., 1990). 

 

Baseado nesta teoria, a razão proporcional utilizada no presente trabalho (60:40) se 

justificou pelo fato de tornar o composto, ao mesmo tempo, biodegradável e resistente, 

mantendo sua estabilidade durante a implantação no leito cirúrgico. A biodegradabilidade do 

composto bifásico foi proporcionada pelo β-TCP, facilitada também pela produção de poros 

nos grânulos dos biomateriais, tendo a resistência mecânica provida pela HA. A estabilidade 

mecânica, durante a fase inicial da reparação óssea, é um fator importante para fornecer 
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suporte à adsorção proteica e adesão celular, diferenciação de células mesenquimais e 

proliferação de células osteoprogenitoras para a formação de novo tecido. 

 

Para o estudo in vivo, a utilização de ratos Wistar foi ideal, pois são animais bastante 

resistentes e de fácil manuseio, ou seja, excelentes modelos experimentais. A reparação óssea 

alveolar destes animais segue as mesmas etapas da reparação óssea humana, fornecendo 

parâmetros do que poderá ocorrer na prática clínica da engenharia tecidual e biomédica. 

Macroscopicamente não foram observadas quaisquer alterações ou sinais de desvio da 

reparação óssea alveolar, bem como infecções ósseas locais ou perdas consideráveis de 

substância tecidual que pudessem comprometer os resultados finais. 

 

A reparação óssea observada no grupo controle seguiu como esperada. Aos 7 dias, 

foi marcante a presença de fibroblastos, invasão de capilares e osteoblastos em atividade, em 

meio ao coágulo organizado. A formação de uma rede organizada de fibras colágenas neste 

período era esperada, já que os abundantes fibroblastos estão relacionados com a biossíntese 

de colágeno I, presente na matriz óssea, além da produção de fatores de crescimento que 

controlam o crescimento e a diferenciação celular. Em contato com os implantes granulares, 

os fibroblastos secretam citocinas, colagenases e estromelisinas (STRAVOPOULOS et al., 

2003; MAKOWISKI e RAMSBY, 2003). Aos 14 dias, amplas áreas de osso neoformado, 

entretanto, tecido primário foi predominante. Aos 42 dias, as amplas áreas do alvéolo 

preenchidas por novo osso e as linhas cementantes indicaram remodelação óssea. A reparação 

óssea alveolar do grupo controle seguiu as três fases distintas observadas previamente por 

Okamoto & Russo, em 1973. O período da formação do coágulo e proliferação de células do 

tecido conjuntivo (numerosos fibroblastos e pouca quantidade de neutrófilos); período da 

formação de tecido conjuntivo de reparação, onde foi observada a formação da matriz 

osteóide e início da ossificação primária; período de ossificação, marcada pela alta atividade 

osteoblástica e organização trabecular. Posteriormente, estas fases foram respectivamente 

definidas como fase exsudativa, proliferativa e reparativa (OKAMOTO et al., 1994). 

 

Ao longo dos anos, os padrões da reparação óssea alveolar foram os mesmos, 

entretanto, as denominações didáticas possam ter sofrido alguma mudança. As etapas da 

reparação tecidual, observadas em nossas amostras, reforçam a tese de que o coágulo 

sanguíneo organizado atua como um arcabouço para infiltração capilar e celular. Em seguida, 

durante a síntese da matriz osteóide e sua mineralização, ocorre o recrutamento de 
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osteoblastos, caracterizando a fase inicial, marcada por intensa atividade celular, 

particularmente notável nos osteoblastos e fibroblastos adjacentes às áreas de calcificação 

(BEVELANDER e JOHNSON, 1850; AMLER et al., 1960). A reparação óssea alveolar, 

bastante conhecida, ocorreu a partir das paredes do alvéolo dental e seguiu da região apical 

em direção à cervical. 

 

A cicatrização das feridas de extração dental está intimamente relacionada ao 

mecanismo de hemostasia e fibrinólise, desde a formação e organização do coágulo necessária 

para assegurar uma reparação ordenada do alvéolo (OKAMOTO et al., 1994). Sob condições 

normais, em 21 dias, o alvéolo seria totalmente preenchido por um trabeculado fino e bem 

definido, com reduzidos espaços medulares (OKAMOTO e RUSSO, 1973). Entretanto, 

nossos resultados mostraram amplas áreas de osso neoformado, mas que não preencheram 

totalmente o alvéolo dental no grupo controle. Neste trabalho, o tempo de 14 dias revelou 

amplas áreas de osso neoformado, em meio à matriz osteóide organizada, sugerindo uma 

etapa de transição do material orgânico para o tecido calcificado, fase de deposição de íons 

minerais e formação de apatita, mas os 42 dias não foram suficientes para a completa 

reparação óssea alveolar. 

 

No primeiro período de tempo de reparação tecidual pré-determinado, os grupos de 

HA, em especial o grupo 1 (HA 100), foram marcados por células inflamatórias, reação 

tecidual natural, sem sinais de inflamação severa ou células de corpo estranho. Em algumas 

amostras de HA, os grânulos apareceram corados, isto pode ser devido ao fato do grande 

potencial de adsorção de proteínas pela cerâmica (MAVROPOULOS et al., 2011). Alguns 

grânulos do composto poroso, já demonstraram pequenas ilhotas de osso aposto na sua 

superfície e alguns pontos sugestivos de degradação do material, sugerindo uma reabsorção 

precoce do composto. Estudos apontaram diferenças histológicas marcantes entre a HA e o 

TCP. Com apenas 3 dias de reparação, no subcutâneo de ratos, era visível uma grande 

quantidade de elementos teciduais, tais como fibroblastos e fibras colágenas, células 

inflamatórias e vasos, no espaço intergranular de TCP, enquanto que, no grupo da HA havia 

pouco tecido conjuntivo e os grânulos pareciam estar mais aproximados entre si 

(GHANAATI et al., 2012). A presença de fibroblastos ativos em um curto espaço de tempo 

indicou uma fase da reparação previa a formação e mineralização da matriz osteóide. 
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No período de 14 dias, os grânulos de HA, em especial do grupo 1, estavam intactos, 

sem sinais de reabsorção superficial, ainda predominavam células inflamatórias (neutrófilos), 

principalmente no grupo 1. Grandes áreas de tecido organizado, sugerindo fase inicial de 

mineralização da matriz óssea. Já os biomateriais compostos quase não apresentaram células 

inflamatórias. De um modo geral, todos os grupos apresentaram capilares sanguíneos por toda 

a região do alvéolo, demonstrando o fator angiogênico ativo. O grupo controle foi marcado 

por amplas áreas de novo osso. Os grupos compostos mostraram indícios de degradação 

superficial, neste período, com alguns pontos de reabsorção superficial e pequenas áreas de 

osso neoformado na superfície do biomaterial, comprovando sua biocompatibilidade e 

osteocondução. Algumas amostras dos grupos compostos revelaram grânulos particulados 

menores que os grânulos sintetizados, fato que pode ser explicado pela baixa resistência 

mecânica do composto, favorável à sua degradação, o que pode ter resultado na quebra de 

alguns grânulos durante os procedimentos operatórios de implantação no alvéolo dental. 

 

No último período experimental, a presença de células inflamatórias foi notada ainda 

nos grupos 1 e 2 (HA 100 e BCP 100), principalmente na região cervical do alvéolo, 

entretanto, sem indícios de reação inflamatória intensa. A presença de amplas áreas de osso 

novo foi observada principalmente nos grupos compostos, com predomínio no composto 

poroso. Curiosamente, o grupo 1 apresentou amplas áreas de osso neoformado e menor 

densidade relativa de volume de biomaterial residual. Este fato pode ser explicado pela alta 

capacidade de adsorção proteica da HA. Futuros estudos sobre a biologia celular e molecular 

nas propriedades de adsorção proteica, adesão e proliferação celular na osteogênese, talvez 

possam explicar este fato. É sabido que a HA tem a capacidade de favorecer e adesão e 

proliferação celular (ZAMBUZZI et al., 2011), atuando de forma positiva na reabsorção do 

biomaterial e na osteogênese. Os grupos de HA apresentaram grandes áreas de osso primário, 

já nos grupos compostos e controle, linhas cementantes demonstraram fase da remodelação 

óssea. Os grupos compostos demonstraram ser biodegradáveis em meio fisiológico e não 

foram observados tecidos de cicatrização ou respostas inflamatórias severas (GHANAATI et 

al., 2012). Todos os biomateriais se mostraram biocompatíveis in vivo, propriedades de 

osteocondução e osteointegração. Os biomateriais porosos desempenharam sua função de 

arcabouço (BERNSTEIN et al., 2013), os poros foram infiltrados por células e novo osso. Os 

poros são necessários para a formação de tecido ósseo porque permitem a migração e 

proliferação de osteoblastos e células mesenquimais, bem como a vascularização (KUBOKI 

et al., 1998). Um macroporo é definido como um poro com o diâmetro médio superior a 50 
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µm e um microporo é definido como um poro com o diâmetro médio na gama de 100 nm a 50 

µm (BOHNER, 2001; BOHNER et al., 2005). Entretanto, independentemente da classificação 

sobre a porosidade do biomaterial, o tamanho mínimo de poro requerido para regenerar osso 

mineralizado é geralmente considerado ser 50-100 µm (KUBOKI et al., 1995; ITALA et al., 

2001). 

 

Embora a macroporosidade (poros maiores que 50 µm) tenha um forte impacto na 

osteogênese, a microporosidade (poros menores que 10 µm) resulta em maior área de 

superfície que é sabido contribuir para a mais alta adsorção de proteínas induzindo formação 

de osso, bem como para a troca de íons e a formação de apatita do osso pela dissolução e 

reprecipitação. A rugosidade de superfície aumenta a união, proliferação e diferenciação de 

ancoragem dependentes de células formadoras de osso (YAN et al., 1999). Os materiais 

porosos utilizados nesta pesquisa apresentaram os diâmetros dos poros na média da faixa 

granulométrica das esferas de ceras utilizadas como agente porogênico (355µm), esses 

diâmetros foram identificados nas fotomicrografias de MEV. 

 

Materiais diferentes possuem diferentes características de superfície e a influência no 

resultado de reação tecidual ocorre pelo acúmulo inicial de diferentes camadas de proteínas 

(ANDERSON et al., 2008, ANDERSON e MCNALLY, 2011). As características das 

diferentes superfícies de HA e TCP, causadas pelas disparidades em composição química de 

superfície podem explicar os padrões e tempos diferentes de reações teciduais e respostas 

inflamatórias (CHEN et al., 2008). Desta forma, e de acordo com as observações dos 

trabalhos anteriores, as reações teciduais observadas nos grupos estudados, bem como o 

tempo em que ocorreram, dentro do espaço intergranular, podem ser devido às diferenças na 

composição química do material. 

 

A composição química influencia a extensão de penetração das células 

mononucleares, tais como monócitos, linfócitos e macrófagos, o que induz a maturação da 

rede vascular dentro do espaço intergranular (ANDERSON et al., 2008, ANDERSON e 

MCNALLY, 2011). A reação tecidual específica e a subsequente inflamação formam a base 

para a degradação dos biomateriais, o que requer uma rede vascular para recrutar novas 

células precursoras para se diferenciar em células clásticas (GHANAATI et al., 2012). Células 

estas que expressam e secretam enzimas específicas, marcadores da diferenciação de 

osteoclastos, correlacionadas com a reabsorção óssea. Elas também secretam o fator de 
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crescimento vascular endotelial (VEGF), que é um elemento chave no desenvolvimento e 

manutenção da rede vascular (ANDERSON et al., 2008, GHANAATI et al., 2010). A pobre 

vascularização de um leito de implantação pode ser responsável pela pobre invasão celular e 

lenta degradação do material de enxerto (ROJBANI et al., 2011; ALGHAMDI et al., 2010). 

Estes dados em relação às reações teciduais ao TCP e HA, têm levado à criação de diferentes 

materiais compostos, onde ambos os biomateriais estão presentes em diferentes proporções 

para combinar os benefícios dos componentes, a rápida e extensa vascularização dos grânulos 

TCP com a estabilidade dos grânulos HA para a degradação controlada do substituto ósseo 

(JARCHO, 1989; GAUTHIER et al., 1999), resultando biologicamente em uma rápida e 

eficiente vascularização, mas sem uma degradação tão rápida (GHANAATI et al., 2012). 

Estes relatos e os nossos resultados enfatizaram que, quando se mantém todos os aspectos 

físicos (forma, granulação e porosidade) de um substituto ósseo, simples ou composto, aliados 

à sua composição química, é esperada uma melhor contribuição para o padrão de maturação e 

formação tecidual. 

 

Os arcabouços mimetizam a morfologia óssea, estrutura e função para melhorar a 

integração no tecido adjacente (KARAGEORGIOU e KAPLAN, 2005). Um assunto 

fundamental para compensar a complexidade do tecido ósseo (porosidade, tamanho dos poros, 

propriedades mecânicas, mineralização ou densidade mineral e tipos de células) é alcançar a 

rápida substituição do biomaterial pelo novo osso maduro. Por isso a escolha de um material 

biodegradável (TCP). As substâncias do fluido corporal reconhecem a superfície do 

arcabouço através da sua migração para dentro dos poros ou em contato direto com a 

superfície do biomaterial. Por esta razão, a superfície do arcabouço necessita ser 

primeiramente tolerada pelo microambiente, bem como ter respostas iniciais favoráveis para a 

adesão de células progenitoras. A hidroxiapatita é um importante material para criar uma 

interface biologicamente ativa, devido à sua afinidade específica para adesão de proteínas e, 

consequentemente, seu papel na estimulação em série dos processos celulares (ZAMBUZZI et 

al., 2009). Durante a implantação no leito cirúrgico, quando as partículas do biomaterial são 

misturadas ao coágulo sanguíneo e circundadas pelas paredes ósseas do alvéolo dental, as 

células osteogênicas, incluindo as células mesenquimais indiferenciadas, iniciam a migração a 

partir da superfície óssea existente entre e sobre a superfície das partículas. Estas células 

devem mudar aqueles números e células típicas durante o processo de cicatrização e prover 

suporte para a regeneração do tecido ósseo (HAYASHI et al., 2011). Este processo de 

migração para a superfície do biomaterial caracteriza sua propriedade de osteocondução. 
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O grupo controle mostrou maior densidade de osso novo, em todo o alvéolo, nos três 

períodos de tempo estudados. No entanto, entre os dias 14 e 42, a formação de novo osso no 

grupo controle pareceu estar estabilizada. O tempo de 42 dias não promoveu a regeneração 

total do alvéolo dental. 

 

Uma preocupação para um possível atraso na osteogênese, em especial na região 

cervical, poderia ser uma infiltração de tecido conjuntivo frouxo no espaço intergranular e no 

interior dos grânulos porosos, entretanto, não foi observada a invasão do tecido fibroso. 

Aspectos que vem de encontro ao observado por Brkovic et al. (2012), quando da implantação 

de β-TCP em alvéolos dentais humanos, sem a utilização de membranas para regeneração 

tecidual guiada. Muitas possibilidades podem explicar o aparente bloqueio do tecido mole. A 

diminuição local do pH durante o processo de dissolução de β-TCP pode retardar ou mesmo 

bloquear a formação de tecido fibroso, favorecendo a regeneração óssea (PIOLLETI et al., 

2000; ZERBO et al., 2005). 

 

Todos os grupos mostraram a presença de osso neoformado, alinhado com osteóide, 

e osteoblastos com núcleo bem corado, indicando que a formação ativa de osso ainda estava 

ocorrendo aos 42 dias seguintes da implantação do alvéolo. 

 

A taxa de degradação dos biomateriais pareceu ser dependente não somente da 

adição do β-TCP à HA, mas também da presença de poros na estrutura das cerâmicas (LU et 

al., 2002). Os grupos mostraram partículas residuais dos biomateriais bem incorporadas ao 

novo osso, bem como na osteóide marginal (FUJITA et al., 2003), confirmando a propriedade 

de osteocondução. 

 

Histomorfometricamente, os grupos experimentais apresentaram discreta e 

progressiva diminuição relativa da densidade de tecido conjuntivo com o aumento do tempo 

de reparação tecidual, com exceção aos grupos 1 e 3. No grupo controle a diminuição de 

tecido conjuntivo e de células inflamatórias foi progressiva com o aumento do tempo de 

reparação. As diferenças estatísticas foram observadas na maior densidade de tecido 

conjuntivo no grupo controle em relação aos grupos experimentais, aos 7 dias, exceto os 

grupos 4 e 6. Estas diferenças também se repetiram em relação às células inflamatórias. Em 

42 dias, o grupo 1 apresentou maior densidade estatística de células inflamatórias em relação 

aos grupos 4, 5 e 6, com exceção na região cervical. A diferença estatística, no mesmo grupo, 
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sobre a diminuição significativa da densidade de tecido conjuntivo e células inflamatórias 

com o aumento do tempo de reparação, foi observada no grupo controle. Essa baixa densidade 

de tecido conjuntivo nos grupos experimentais se deve ao fato do alvéolo ter sido ocupado 

pelos grânulos dos biomateriais. A presença de tecido conjuntivo demonstrou a fase inicial da 

reparação óssea, marcada pela proliferação de fibroblastos ativos, densa rede de colágeno e 

organização da matriz osteóide. A compactação dos biomateriais no interior do alvéolo dental 

também pode resultar em alta liberação de íons cálcio no meio biológico, o que poderia 

explicar a alta densidade relativa de células inflamatórias nos grupos das HAs, principalmente 

no grupo 3, fato que pareceu ter prolongado a reação inflamatória local, já que  presença do 

cálcio pode estimular uma reação inflamatória (ZAMBUZZI et al., 2009). 

 

A excessiva compactação local de partículas de substitutos ósseos também pode 

dificultar ou até mesmo impedir a angiogênese adequada e, consequentemente, o 

desenvolvimento de osso (FRIEDMANN et al., 2009). Por outro lado, não há estudos na 

literatura para se determinar a relação entre a quantidade e a compactação de grânulos no 

interior dentro do leito cirúrgico, ou alvéolo dental pós-extração, que possa interferir de forma 

positiva ou negativa na reparação óssea local. Entretanto, na presente pesquisa, não foram 

observadas células de corpo estranho e nenhum outro tipo de reação inflamatória severa que 

pudesse prejudicar a osteogênese, visto que estes grupos não apresentaram ausência de 

formação óssea local. 

 

Com o aumento do tempo de reparação é esperado que ocorra uma progressiva 

neoformação de osso. No período inicial, o grupo controle apresentou maior densidade de 

osso neoformado estatisticamente diferente, em relação aos grupos 1 e 3, os quais quase não 

apresentaram novo osso. Esta diferença também foi significativa em relação à região cervical, 

que se manteve no tempo intermediário, em relação aos grupos 1, 3 e 5, e no período final em 

relação ao grupo 3. Entre os grupos experimentais, a significância ocorreu no grupo 6, com 

maior densidade relativa de osso, em relação ao grupo 3. No último tempo de reparação 

tecidual, o grupo controle e o grupo 1 apresentaram maior densidade estatística de osso 

neoformado em relação ao grupo 3. O grupo composto poroso diferiu estatisticamente do 

grupo 3, na região cervical do alvéolo dental. Estes resultados mostraram que a osteogênese 

se processa da região apical em direção à região cervical (OKAMOTO e RUSSO, 1973; 

CARDAROPOLI et al., 2003; HERBERER et al., 2008), a qual apresentou os menores 

índices de densidade relativa de osso neoformado. O TCP (tricálcio fosfato) apresentou 
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melhores resultados de osteocondutividade que a HA, isto pode ser atribuído à 

biodegradabilidade do TCP (ROJBANI et al., 2001). Os resultados mostraram maiores 

densidades de osso novo nos biomateriais compostos, entretanto, a maior taxa de osso novo 

na HA 100 não era esperada. Como mencionado anteriormente, a HA tem uma alta 

capacidade de adsorção de proteínas juntamente com a alta precipitação de íons cálcio no 

meio biológico, o que pode acelerar a osteogênese. Este aspecto também pode explicar a 

menor densidade relativa estatística de biomaterial residual, em relação ao composto poroso. 

O tempo final também apresentou menor densidade relativa de biomaterial residual em 

relação ao tempo inicial, no grupo 1. Realmente não era esperado este tipo de resultado, mas 

deve ser investigado futuramente sobre os princípios da dissolução e proliferação celular. 

Entre os materiais porosos, a diferença significativa ocorreu aos 14 dias, sendo menor 

densidade de biomaterial residual no grupo 6. Como esperado, com exceção ao grupo 1, os 

grupos compostos se mostraram relativamente mais biodegradáveis, em relação à HA. 

 

A distribuição média de diâmetro dos poros (355 µm) foi próxima da estrutura de 

osso esponjoso, o que facilitou o crescimento celular e a neoformação tecidual (TSURUGA et 

al., 1997; CHANG et al., 2000). A taxa de reabsorção dos arcabouços foi mais evidente na 

camada externa do que nas camadas internas (BASHOOR-ZADEH et al., 2011) e exibiu um 

importante papel na reparação óssea, resultando na substituição por novo osso. Muito se 

acredita na cultura celular combinada ao β-TCP para aumentar sua taxa de degradação em 

meio biológico. Assim, como observado por Xu et al., em 2012, a degradação dos arcabouços 

de β-TCP, enxertados na calvária de ratos, foi importante, mas deveria manter uma coerência 

com a velocidade de formação de novo osso. 

 

A associação com fator de crescimento derivado de plaquetas humanas 

recombinantes (rhPDGF) e com cultura de células da medula óssea (BMSCs) acelerou a 

degradação do β-TCP, acompanhada por mais formação de osso novo, em comparação com o 

arcabouço de β-TCP sem a cultura. Em condições fisiológicas, o β-TCP poderia processar a 

dissolução química (LU et al., 2002). Xu et al., 2012, também salientaram que a 

osteocondução do β-TCP não foi suficiente para prover novo osso formado para alcançar as 

necessidades clínicas. Também o β-TCP combinado com PDGF e BMSCs poderia alcançar a 

mineralização e formação de osso a um tempo bem precoce, o que poderia resultar em 

melhores efeitos na reparação do defeito ósseo de tamanho crítico em calvária de ratos. Está 

claro que as terapias teciduais celulares poderiam reparar defeitos ósseos em ratos. No 



 

 

148

entanto, alguns problemas são alertados, pois deveriam ser considerados antes da sua 

aplicação clínica, tais com a capacidade de expansão celular limitada in vitro, métodos de 

fixação do enxerto, resultados in vivo a longo tempo, avaliação do efeito e a observância de 

manuseio clínico (KREBSBACH et al., 1998). Acharya et al., 2012, também apresentaram 

resultados com poucos centros de ossificação observados no composto bifásico (HA/β-TCP), 

em 8 semanas, na calvária de camundongos. 

 

Considerando os biomateriais porosos, podemos concordar que o volume e o 

tamanho dos poros não podem ser sugeridos como um guia geral para melhores resultados na 

osteogênese (KARAGEORGIOU e KAPLAN, 2005), entretanto, não há relatos na literatura 

indicando os verdadeiros efeitos benéficos sobre a cinética biológica de implantes com baixa 

porosidade. Quando o controle destas características for considerado um conjunto com a 

crescente compreensão da biologia celular, surgirão novas oportunidades de biomateriais e 

composições cerâmicas para a reparação óssea. 

 

Neste trabalho, um possível atraso da osteogênese na região cervical poderia ser uma 

preocupação a se considerar. A infiltração de tecido conjuntivo frouxo nesta região, não foi 

observada, mesmo se tratando de um experimento que não envolveu regeneração tecidual 

guiada. Outro fator que poderia ser citado seria a pressão ou carga exercida na ferida cirúrgica 

durante o hábito alimentar do animal, por se tratar de um roedor. Entretanto, nossos resultados 

não revelaram diferenças estatísticas da reparação óssea alveolar cervical nos grupos 

experimentais. O esperado seria uma maior densidade relativa de osso neoformado na região 

média em relação à cervical e somente o grupo 4, no período de 42 dias, apresentou esta 

diferença. As diferenças reveladas entre as regiões apical e cervical, no mesmo grupo, foram 

previsíveis, pois a formação óssea se iniciou a partir da região apical para a cervical. 

 

Em outro trabalho interessante, grânulos porosos de β-TCP foram implantados nos 

fêmures de ratos e submetidos à carga. Os resultados apontaram que a fração de volume ósseo 

foi aumentada neste grupo, em relação ao grupo sem carga. A carga teve um efeito benéfico 

na fração de volume ósseo, pelo aumento da formação óssea e pela diminuição da reabsorção 

óssea. Nenhum sinal de reabsorção óssea foi observado ao longo dos 35 dias de reparação 

(ROSHAN-GHIAS et al., 2011). O aumento da fração de volume ósseo devido à carga foi o 

resultado de um aumento na taxa de formação de osso e uma diminuição na taxa de 

reabsorção. A carga teve um efeito benéfico sobre a construção arcabouço-osso, pelo aumento 
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da taxa de formação óssea e pela diminuição simultânea da taxa de reabsorção óssea. Este 

efeito foi destacado pelo aumento da área de superfície ocupada pelos locais de formação 

óssea e diminuição da superfície tomada pelos locais de reabsorção. Os autores ainda 

salientaram que os processos biológicos análogos levaram à formação de osso para se adaptar 

para a carga tomar lugar no arcabouço. O aumento na fração de volume ósseo é uma 

consequência direta de um aumento na taxa de formação óssea e uma diminuição na taxa de 

reabsorção óssea no grupo submetido à carga, quando comparado ao grupo controle. Fatores 

que possam ter ocorridos durante os grupos experimentais da nossa pesquisa e, seguindo esta 

linha de raciocínio, podemos relatar que no caso do alvéolo dental, a carga submetida durante 

o hábito alimentar do rato, mesmo sem contabilização da frequência com que o animal se 

alimenta da ração solida, poderia ter tido semelhante efeito benéfico na reparação óssea ou 

não atuou de forma negativa na formação de osso, na região cervical. Investigações futuras 

poderão ser realizadas para se determinar o verdadeiro efeito da carga, durante alimentação 

com ração sólida, na reparação óssea alveolar da região cervical. 

 

De uma forma geral, a reabsorção relativa dos biomateriais foi muito discreta e muito 

aquém do esperado, principalmente os grupos compostos, considerando a alta dissolução 

destes materiais. Talvez a diminuição do tamanho dos grânulos aliado ao processo de 

sinterização, taxa de porosidade, tamanho dos poros, razão proporcional de diferentes 

cerâmicas no composto bifásico possam alcançar uma reabsorção gradual simultânea à 

neoformação óssea alveolar. 

 

A baixa taxa relativa de neoformação óssea nos grupos experimentais, em relação ao 

grupo controle, principalmente nos dois primeiros períodos de reparação também se deve à 

compactação dos grânulos de biomaterial no interior do alvéolo dental. O biomaterial 

particulado não foi adequadamente reabsorvido. É fato também que, todo e qualquer material 

particulado implantado no alvéolo dental pós-extração talvez interfira de maneira a prolongar 

o tempo de uma completa reparação óssea. Baseado em nossos resultados, o tempo final de 42 

dias, pré-determinado neste trabalho, não foi suficiente para uma reabsorção mais intensa dos 

biomateriais compostos, contrariando outros trabalhos, os quais sugeriram que o β-TCP 

poderia se degradar completamente ou reabsorver em um intervalo de tempo relativamente 

curto (LEGEROS, 1993; STRAVOPOULOS et al., 2011). Adicionalmente, outros trabalhos 

relataram que a biodegradabilidade destes materiais poderia ser melhorada através da 

conjunção de materiais orgânicos, tais como matriz celular ou proteínas bioativas, como as 
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que aparecem no osso natural (ACHARYA et al., 2012), estimulando as respostas celulares 

(FAN et al., 2007). Mesmo assim, os grupos apresentaram sinais positivos referentes a uma 

boa reparação óssea, com osteoblastos recrutados e ativos na osteogênese, a grande 

quantidade de matriz organizada em transição para osso novo, osteointegração e mesmo os 

materiais densos apresentaram pequenos pontos de reabsorção superficial. Os indícios de 

reabsorção dos biomateriais, em especial os compostos bifásicos, observados neste trabalho, 

sugeriram que tempos de reparação mais longos poderiam revelar reabsorções maciças dos 

biomateriais. 

 

Para a regeneração óssea fisiológica, a remodelação óssea por osteoclastos também é 

necessária. Os osteoclastos desempenham um importante papel na remodelação óssea pela 

cooperação próxima com osteoblastos para otimizar alinhamento e estrutura óssea (SCHELL 

et al., 2006). Além disso, não somente o osso, mas o material implantado necessita ser 

reabsorvido durante a regeneração óssea. Assim, como outros materiais, os fosfatos de cálcio 

são reabsorvidos por vários mecanismos. Uma parte do biomaterial pode se dissolver no meio 

biológico adjacente ou o processo ocorre mediado por células como os osteoclastos que 

reabsorvem diretamente materiais estranhos (WANG et al., 1997). 

 

O período de 7 dias foi marcado por não haver diferenças estatísticas na neoformação 

óssea, entre os grupos experimentais, os 14 dias com maior densidade de osso novo no grupo 

6, estatisticamente diferente do grupo 3 (na região média do alvéolo) e aos 42 dias, com maior 

formação de osso no grupo 1, em relação ao grupo 3, e no grupo 6, em relação ao 3. Estes 

resultados sugerem que a organização do tecido de cicatrização e a formação óssea ocorreram 

relativamente no mesmo tempo. 

 

No entanto, o aparecimento de osso novo no período inicial de reparação dos grupos 

compostos é um fator muito positivo. A alta solubilidade do BCP mantém concentrações dos 

íons Ca e P nas adjacências do material para favorecer a nucleação de apatita. A dissolução da 

camada mais externa do BCP aumenta a concentração de espécies iônicas ao redor do 

arcabouço e favorece o processo bioativo da osteogênese (SÁNCHEZ-SALCEDO et al., 

2009). As misturas TCP/HA tendem a ser dissolvidas quando implantadas no corpo, seguida 

pela precipitação de um mineral ósseo, a apatita (DACULSI et al., 1989; YAN et al., 1999). 

Em apenas 4 semanas, arcabouços de TCP implantados em dorso de coelhos já apresentaram 

degradação superficial e, em 8 semanas, grande quantidade de osso neoformado foi 
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encontrada (NAN et al., 2010). Nos materiais reabsorvíveis, a densidade do poro e a 

interconexão são mais importantes do que o tamanho do poro, ao contrário dos materiais não 

reabsorvíveis, nos quais o tamanho e a densidade são igualmente importantes (LU et al., 

1999). O TCP é degradável em uma taxa que varia dependendo da área de superfície e da 

forma cristalina, é um material osteocondutivo, pois permite o crescimento do osso na sua 

superfície, entretanto, em 6 meses de implantação óssea, em defeitos não críticos de calvária 

de ratos, os grânulos de TCP ainda estavam claramente visíveis sem quaisquer alterações a 

respeito do seu tamanho e forma, e o tecido ósseo de reparação estava demarcado na 

superfície dos grânulos por um envoltório fibroso (HANDSCHEL et al., 2003). 

 

As amostras porosas estavam bem infiltradas por células e tecido conjuntivo, nos 

tempos iniciais, e novo osso nos tempos finais de reparação. O aumento da atividade celular 

pode ser causado também pelo aumento da área de superfície promovido pela morfologia das 

partículas porosas, bem como a área de superfície influenciou positivamente a formação óssea 

(DAWSON e OREFFO, 2008). 

 

Embora o tamanho do poro, extensão da interconexão, e via de interconexão sejam 

fatores críticos para a formação óssea, ainda não está completamente claro como esses 

parâmetros são capazes de influenciar a eficiência do processo de neoformação do osso 

(KARAGEORGIOU e KAPLAN, 2005). A neoformação óssea é proporcional à superfície 

disponível para o crescimento tecidual, limitada por fatores intrínsecos do próprio material 

(por exemplo, a taxa de reabsorção) e pelo equilíbrio fisiológico alcançado pela matriz óssea 

(BIANCO et al., 1998). Os poros preenchidos com osso neoformado, geralmente apresentam 

uma área periférica de tecido ósseo e uma área central de tecido mesenquimal vascularizado. 

Os componentes, matriz óssea, vasos sanguíneos, medula óssea e células mesenquimais 

indiferenciadas, coexistem em um tipo de equilíbrio dinâmico, o que significaria, nos termos 

da reparação óssea, um nível de saturação alcançada. Tal nível poderia ser superado usando-se 

somente biocerâmicas reabsorvíveis, as quais poderiam permitir um crescimento de osso 

proporcional à reabsorção do biomaterial (MASTROGIACOMO et al., 2006). 

 

Neste contexto, os experimentos realizados abrem novas perspectivas para o 

desenvolvimento futuro dos substitutos ósseos, em especial os compostos bifásicos, e provêm 

a necessidade de fututuras investigações sobre os comportamentos biocelulares desses 

materiais cerâmicos. 
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7. CONCLUSÕES 

 

O processamento dos materiais não provocou alterações na sua estrutura física e 

química. O tratamento térmico pré-determinado, durante a produção dos materiais cerâmicos, 

e a utilização de cera como agente porogênico, não alteraram a estrutura química dos 

materiais. 

 

A utilização do agente porogênico promoveu a formação de poros nos grânulos dos 

materiais. 

 

A adição de β-TCP à HA aumentou a taxa de dissolução in vitro no composto 

bifásico. 

 

O teste multiparamétrico in vitro demonstrou a compatibilidade dos materiais 

cerâmicos, desta forma, os materiais utilizados se revelaram biocompatíveis. 

 

Todos os materiais permitiram o crescimento de osso por aposição, sendo assim 

osteocondutores e funcionaram como arcabouço para a reparação óssea, entretanto, a 

formação de osso novo não foi maior em relação ao grupo controle. Entre os grupos 

experimentais, os biomateriais compostos apresentaram melhores resultados na osteogênese. 

A HA 100 promoveu maior formação de osso novo, em relação à HA 20. Entre as demais 

cerâmicas, a reparação óssea foi similar e ocorreu no mesmo tempo. 

 

A osteogênese do grupo controle não foi superada com o uso dos biomateriais. A 

presença dos grânulos no alvéolo prolongou o tempo da neoformação óssea. 

 

O tempo de 42 dias foi insuficiente para a reparação óssea completa do alvéolo 

dental e também para uma reabsorção maciça dos biomateriais. 

 

Os compostos bifásicos apresentaram excelente biocompatibilidade e acelerada 

osteocondução, em relação às demais cerâmicas, entretanto sem diferenças significativas nas 

três regiões do alvéolo.  
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A biocompatibilidade comprovada, propriedade de osteocondução e a reabsorção 

biológica tornam estes biomateriais promissores substitutos ósseos, em especial o composto 

bifásico, para o seu uso como arcabouços na bioengenharia da reconstrução tecidual. 
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