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RESUMO 

 
Nascimento, JRB. Avaliação do reparo ósseo de diferentes tipos de biomateriais em 

calvaria de ratos [dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade 

de Odontologia; 2018. 

 

Nas últimas décadas, pesquisadores da área da bioengenharia tecidual óssea têm 

aplicado conhecimentos científicos, interdisciplinares e multiprofissionais, para 

desenvolver novos biomateriais substitutos ósseos capazes de atuar como 

arcabouços tridimensionais para possibilitar a migração celular, a angiogênese, a 

deposição de nova matriz extracelular, a mineralização e a regeneração deste tecido, 

tanto em perdas ósseas localizadas quanto em lesões extensas. Esses biomateriais 

podem ter origem natural ou sintética. Dentre estes últimos, as cerâmicas de fosfato 

de cálcio formam um grupo de materiais que têm sido amplamente utilizado nas 

técnicas regenerativas ósseas e dentárias, particularmente a hidroxiapatita (HA), 

devido à sua biocompatibilidade e semelhança com o principal componente da fase 

mineral do tecido ósseo. Todavia, a apatita biológica presente no tecido ósseo é 

constituída por partículas de dimensões nanométricas, contém substituições 

catiônicas e aniônicas e apresenta baixa cristalinidade, o que a difere da HA 

estequiométrica, a qual possui alta cristalinidade e baixa taxa de absorção, fatores 

que limitam sua utilização.  O objetivo deste estudo foi de avaliar biologicamente duas 

diferentes versões moldáveis experimentais de um biomaterial nanoestruturado 

composto por hidroxiapatita, -TCP e biopolímero após implantação em defeitos de 

tamanho crítico em calvaria de ratos Wistar. Para o desenvolvimento deste estudo, 75 

ratos Wistar foram divididos aleatoriamente em 5 grupos experimentais (n=15) e 

subdivididos em 3 períodos experimentais de 1, 3 e 6 meses (n=5). Além dos 2 grupos 

experimentais do biomaterial, foram realizados o grupo sem implantação de 

biomaterial, o grupo controle (biomaterial Nanosynt®) e o grupo preenchido com 

coágulo e recoberto com membrana Duosynt® com 500 µm de espessura (FGM). 

Após a anestesia, tricotomia e antissepsia, foi realizada uma incisão semilunar na 

calvária dos ratos para a implantação intra-óssea dos biomateriais. Após os períodos 
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experimentais, os animais foram eutanasiados e as amostras obtidas com o tecido 

ósseo circunjacente para processamento histológico, os blocos de parafina foram 

cortados com 5 µm de espessura e os cortes foram corados com Hematoxilina e 

Eosina (HE) para avaliação histológica descritiva e avaliação histomorfométrica 

quanto à presença de biomaterial residual, osso neoformado e tecido conjuntivo. A 

fração de área ocupada por cada estrutura foi determinada e a função arcoseno foi 

aplicada para cada parâmetro avaliado uma vez que a análise de normalidade pelo 

teste D'Agostino & Pearson não evidenciou comportamento normal. O efeito do 

tratamento (grupos controle e experimentais) em função do tempo experimental foi 

analisado pelo teste de análise de variância a dois critérios e pós-teste de Tukey, 

considerando significativas diferenças para p<0,05. Foi possível concluir que após 

seis meses os biomateriais A, B e Nanosynt não apresentaram biodegradação 

notável, o grupo Nanosynt promoveu a maior formação óssea, seguido pelos 

biomateriais A e B.  

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Biomaterial, Fosfato de Cálcio, Calvária, Microtomografia  
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ABSTRACT 

 

In the last decades, researchers in the bone tissue bioengineering area have 

applied scientific, interdisciplinary and multi-professional knowledge to develop new 

bone substitutes biomaterials capable of acting as three-dimensional frameworks to 

enable cell migration, angiogenesis, new extracellular matrix deposition, mineralization 

and the regeneration of this tissue, both in localized bone loss and in extensive lesions. 

These biomaterials may have natural or synthetic origin. In this last option, calcium 

phosphate ceramics form a group of materials that have been widely used in bone and 

dental regenerative techniques, particularly hydroxyapatite (HA), due to its 

biocompatibility and similarity to the main mineral phase component of bone tissue. 

However, the biological apatite present in the bone tissue consists of nanometric 

dimensions particles, contains cationic and anionic substitutions and presents low 

crystallinity, which differs from the stoichiometric HA, that has high crystallinity and low 

absorption rate, factors that limit its use. This study aims to evaluate biologically two 

different experimental formable versions of a nanostructured biomaterial composed of 

hydroxyapatite and beta-TCP, after implantation in critical-size defects in calvaria of 

Wistar rats. In order to perform this task, 75 Wistar rats were randomly divided into 5 

experimental groups (n = 15) and subdivided into 3 experimental periods of 1, 3 and 6 

months (n = 5). Besides the two biomaterial experimental groups, the group with no 

biomaterial filling, the control group (Nanosynt® biomaterial) and the clot-filled with 

Duosynt® 500 μm thick membranes (FGM) have been performed. After anesthesia, 

trichotomy and antisepsis, a lunate incision was made in the rat calvarial for 

intraosseous biomaterials implantation. After the experimental periods, the animals 

were euthanized and the samples obtained with the surrounding bone tissue for 

histological processing, the paraffin blocks cut with 5 μm thickness and the incisions 

were stained with Hematoxylin and Eosin (HE) for descriptive histological evaluation 

and histomorphometric evaluation, regarding the presence of residual biomaterial, 

neoformed bone and connective tissue. The fraction of area occupied by each 

structure was determined and the arcosene function was applied for each parameter 

evaluated, since the analysis of normality by D'Agostino & Pearson test has not shown 
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normal behavior. The effect of the treatment (control and experimental groups) as a 

function of the experimental time was analyzed by the analysis of variance test and 

Tukey's post-test, considering significant differences for p <0.05. It was possible to 

conclude that, after six months, biomaterials A, B and Nanosynt did not show 

remarkable biodegradation, but that Nanosynt promoted the greatest significant bone 

formation between the tested biomaterials and the control group. Biomaterial A 

promoted greater bone neoformation compared to Biomaterial B. 
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1- INTRODUÇÃO 

As hidroxiapatitas (HA) são materiais constituídos por partículas de dimensões 

nanométricas, entretanto os biomateriais comerciais à base de HA não fazem uso de 

suas características nanoestruturadas, pois durante seu processo de sinterização por 

tratamentos térmicos de altas temperaturas a HA é transformada num sistema 

cerâmico com partículas maiores que 100nm. Isso faz com que as propriedades 

mecânicas do material se tornem melhores, porém, anula suas características 

nanoestruturadas, diminuindo sua bioatividade e propriedades de bioabsorção, 

quando implantadas em meio biológico. Os biomateriais experimentais que serão 

utilizados neste projeto serão sintetizados no formato de biomaterial moldável, 

interessante em diferentes aplicações clínicas e no manuseio durante a cirurgia. Este 

novo biomaterial poderá ser utilizado, clinicamente, no futuro, de forma isolada ou 

associado ao osso autógeno em menor proporção ao atualmente utilizado, em 

processos reconstrutivos extensos, minimizando a morbidade e os custos inerentes 

ao uso do enxerto autógeno e reduzindo o tempo cirúrgico pela facilidade de inserção 

nos defeitos ósseos. Poderia ser também uma alternativa ao enxerto alógeno, visto 

que este apresenta baixa disponibilidade no país, pela carência de bancos de ossos 

e doadores, favorecendo diretamente o paciente pela grande possibilidade de 

sucesso nas cirurgias onde este material tem indicação de uso e ampliando o mercado 

brasileiro e a competitividade no mercado de biomateriais cerâmicos. Os fosfatos de 

cálcio na sua forma biológica (osso autólogo) e sintética (fosfatos de cálcio) são 

amplamente usados nos procedimentos ortopédicos e odontológicos envolvendo 

perdas ósseas tais como artrodeses, traumas, tumores, cistos, ostectomias entre 

outras. O mercado internacional indica uma tendência crescente do uso de formas 

sintéticas em detrimento aos de origem biológica devido a facilidade de sua produção 

em larga escala, reprodutibilidade e controle nas características físico-químicas e 

morfológicas, possibilidade de associação com fatores de crescimento, proteínas e 

células e crescente eficiência biológica. Este projeto teve como objetivo avaliar pré-

clínicamente dois protótipos de um novo biomaterial com base nos fosfatos de cálcio 

na forma nanoestruturada com uma característica moldável, que facilita o manuseio e 

implantação nas áreas que necessitam de reconstruções ósseas tridimensionais. 
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REVISÃO DE LITERATURA   

O tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo especializado que apresenta 

excelente capacidade remodeladora e regenerativa, fundamental à sua integridade 

estrutural e funcional (GREEN et al., 2002). Por conseguinte, fraturas com dimensões 

pequenas regeneram-se espontaneamente com facilidade, sem deixar cicatriz fibrosa 

(FERGUSON et al., 1999; SEAL et al., 2001; BEHONICK et al., 2007). Todavia, em 

algumas perdas ósseas localizadas, observadas após infecções, doença periodontal 

ou extração dentária, bem como em perdas ósseas extensas – consequentes a 

infecções, traumas, principalmente em acidentes automobilísticos, ressecções 

cirúrgicas, anomalias de desenvolvimento, ou ainda, em situações patológicas em que 

existam comprometimento vascular ou distúrbios metabólicos, a regeneração deste 

tecido ocorre de forma limitada e restrita às margens ósseas (SEAL et al., 2001; 

LOGEART-AVRAMOGLOU et al., 2005). Na área residual, o reparo é finalizado com 

a formação de tecido fibroso (MIGUEL et al., 2006; MIGUEL et al., 2013), que 

compromete a função e, na maioria das vezes, a estética e a qualidade de vida dos 

indivíduos acometidos. 

A magnitude destes problemas tem estimulado os pesquisadores da área da 

bioengenharia tecidual óssea a desenvolver novos biomateriais capazes de atuar 

como arcabouços tridimensionais para possibilitar a migração celular, a angiogênese, 

a deposição de nova matriz extracelular, a mineralização e a regeneração deste 

tecido. No momento de planejar e projetar estes novos materiais, pesquisadores 

envolvidos utilizam fundamentos teóricos, multi e interdisciplinares, baseados nos 

conhecimentos de biologia celular e molecular, engenharias química, física e 

mecânica, ciências dos materiais, medicina e odontologia (LIEBSCHNER, 2004; 

KNESER et al., 2006; WEIGEL et al., 2006). 

Estes materiais podem ser produzidos a partir de substratos metálicos, 

poliméricos, naturais, sintéticos, cerâmicos ou compósitos. Estes últimos apresentam 

propriedades físico-químicas que os componentes isolados não apresentariam 

individualmente (AFONSO, 1998), e têm atraído a atenção de muitos pesquisadores 

devido às possibilidades de combinar as vantagens de diferentes materiais. 
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Dentre os diferentes tipos de biomateriais, as cerâmicas, especialmente aquelas 

compostas por fosfato de cálcio são um grupo de materiais que têm sido amplamente 

utilizadas nas técnicas regenerativas ósseas e dentárias, principalmente a 

hidroxiapatita (HA), devido à sua semelhança com os componentes da fase mineral 

do tecido ósseo, por não apresentar risco de transmissão de doenças, boa 

biocompatibilidade, união direta com o tecido ósseo, excelente osteocondutividade 

(KAWACHI et al., 2000; YUASA et al., 2004), ausência de toxicidade local ou 

sistêmica, capacidade de se ligar ao tecido ósseo (KAWACHI et al., 2000; VALLET-

REGÍ e GONZÁLEZ-CALBET, 2004) e por servir de arcabouço para os eventos 

celulares ocorridos durante a regeneração tecidual, possibilitando a neoformação 

óssea em associação à sua estrutura. 

Todavia, de um modo geral, as HAs utilizadas clinicamente não são 

bioabsorvíveis e permanecem no sítio de implantação por longos períodos, o que 

limita a regeneração óssea (RESENDE et al, 2013). Isto ocorre devido ao tratamento 

térmico em altas temperaturas que leva a um material com alta cristalinidade perdendo 

as características nanométricas, que dificultam a fragmentação e bioabsorção após a 

implantação in vivo, o que não ocorre com a apatita biológica, a qual não é tratada 

termicamente (BIGI et al., 2007; LANDI et al., 2008) e possui na sua composição 

cristais nanométricos (CALASANS-MAIA et al, 2015; MACHADO et al, 2016; SILVA 

et al, 2016).  

Estes materiais podem ser produzidos em diversos formatos, como por exemplo, 

biomaterial moldável. A utilização de um biomaterial moldável facilita o manuseio 

cirúrgico e a implantação no defeito ósseo reduzindo o tempo cirúrgico e reconstruindo 

o defeito ósseo de forma anatômica readquirindo a arquitetura local de forma 

tridimensional. Além disto, a implantação destes biomateriais pode ser feita por meio 

de técnica cirúrgica minimamente invasiva (MATSUNO et al., 2008), reduzindo o risco 

de infecções secundárias e, os gastos financeiros, favorecendo a recuperação dos 

pacientes. 

A histomorfometria é um dos métodos mais utilizados no momento para análise 

quantitativa e qualitativa de pesquisas que se dedicam a compreender a estruturas 

ósseas e biomateriais, através de um protocolo de análises de imagens de 
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microscopia eletrônica, pose-se quantificar principalmente estruturas como ósseo 

neoformado, células inflamatórias e presença de biomateria. Porém, estes têm sido 

limitados à análise bidimensional.   

A microtomografia computadorizada (micro-CT) é uma técnica de reconstrução 

volumétrica de microcortes tomográficos de uma determinada amostra. Vem sendo 

utilizada como um método mais preciso para a visualização, avaliação e descrição da 

massa óssea. É uma técnica que fornece imagens de alta resolução espacial em 3D 

em níveis micrométricos, permitindo a reformatação binária por computador, 

garantindo desta forma melhor precisão e semelhança ao objeto real (GAUTHIER et 

al, 2005). 

Por princípio de funcionamento, o microtomógrafo de raios-X baseia-se na 

propriedade dos materiais absorverem radiação de forma diferentes, onde 

dependendo da sua composição química e densidade, podemos visualizar áreas com 

diferentes tons de cinzas. 

A aplicação da micro-CT em análises tridimensionais de estruturas ósseas in vitro 

foi primariamente descrita por Feldkamp et al. em 1989, onde demonstrou que 

múltiplas aquisições em duas dimensões de tomografia computadorizada podem ser 

reconstruídas em três dimensões.  

As principais vantagens da micro-CT consistem em ser um método não destrutivo, 

onde ao término do escaneamento a amostra pode ser submetida a novas análises. 

Em uma única varredura, podemos acompanhar a obtenção dos cortes do 

microtomográfico em um workstation. Possui mínima interferência na imagem, pois 

possui uma lamina de alumínio que absorve as radiações secundárias. Assim, 

apresenta uma imagem com mais precisão e proximidade ao objeto (JONES et al, 

2004; KNACKSTEDT et al, 2006) 
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OBJETIVOS  

Objetivo Geral 

Avaliar o reparo ósseo de dois tipos diferentes biomateriais moldáveis 

implantados em defeitos de tamanho crítico em calvária de ratos quando comparado 

ao grupo sem implantação (com ou sem membrana) e ao grupo Nanosynt®. 

Objetivos Específicos 

Avaliar a biocompatibilidade dos biomateriais moldáveis quando comparadas aos 

grupos coágulo, coágulo recoberto com membrana e Nanosynt®, 

Avaliar descritivamente a neoformação óssea e osteocondução, 

Avaliar quantitativamente através da análise histomorfometrica a neoformação 

óssea, presença de tecido conjuntivo e bioabsorção dos bioamteriais após os períodos 

experimentais e 

Avaliar descritivamente da neoformação óssea e a bioabsorção através da micro-

CT.  

 

2 - METODOLOGIA  

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS 

O protocolo de pesquisa deste trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no 

Uso Animal da Universidade Federal Fluminense (CEUA/UFF) sob o número de 

protocolo 874 (Anexo 1). Esta pesquisa foi realizada seguindo a Diretriz Brasileira para 

o Cuidado e a Utilização de Animais para fins Científicos e Didáticos – DBCA e as 

Diretrizes da Prática de Eutanásia do CONCEA, ambas disponíveis em 

http://concea.mct.gov.br. Este estudo foi descrito seguindo o guia ARRIVE 

(KILKENNY et al. 2010) complementado pelo PREPARE (SMITH et al, 2017) em 

relação a itens relevantes.  

 

http://concea.mct.gov.br/
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Grupos experimentais  

Neste estudo foram utilizadas amostras de dois diferentes biomateriais 

compostos por fosfato de cálcio bifásico (HA+ -TCP) nanoestruturado associado a 

um biopolímero (material moldável, Grupos 1 e 2), um grupo coágulo (sem 

implantação, Grupo 3), grupo com implantação do biomaterial Nanosynt® (Grupo 4) e 

grupo com coágulo e recoberto por uma membrana para regeneração óssea guiada 

com 500 µm de espessura (Grupo 5). No grupo controle sham (Grupo 3, coágulo) 

foram realizados os mesmos procedimentos (incisão, descolamento, trefinagem da 

calvária e sutura) porém não foi realizada implantação do biomaterial. Os materiais 

foram fornecidos pela empresa FGM Materiais Odontológicos LTDA. 

Caracterização dos animais 

Neste estudo foram utilizados 75 ratos Wistar, machos e fêmeas, pesando de 

300 a 350 gramas, fornecidos pelo Núcleo de Animais de Laboratório (NAL), 

localizado na Universidade Federal Fluminense, Niterói. Antes e após o período 

experimental os animais foram mantidos em isoladores com, no máximo 2 animais em 

cada e foram alimentados com ração peletizada e água à vontade. Os animais foram 

divididos de acordo com os grupos experimentais, sendo 15 ratos em cada grupo 

experimental e subdivididos em 3 períodos experimentais (1, 3 e 6 meses) com 5 

animais em cada grupo/período experimental. 

Procedimentos de anestesia e cirurgia 

  Todos os procedimentos que foram realizados nos animais e que poderiam 

resultar em ansiedade e/ou dor foram conduzidos sob anestesia geral. Os animais 

foram privados de ração seis horas antes do ato operatório, mas não de água, e, no 

momento da cirurgia, pesados em balança digital de precisão. Os ratos foram 

operados sob anestesia geral e receberam como medicação anestésica 20mg/kg de 

Quetamina IM (Francotar® – Virbac) e 1 mg/kg de Xilazina (Sedazine®– Fort Dodge), 

por via intraperitoneal. Após observar ausência de reflexos à dor foi realizada a 

antissepsia na região da calvária dos ratos, os mesmos foram instalados na mesa 

operatória para colocação dos campos cirúrgicos esterilizados, isolando-se as regiões 

operatórias. Inicialmente foi realizada a incisão semilunar sobre a calvária e em 
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seguida o descolamento do periósteo. Após a exposição do plano esquelético um 

defeito cirúrgico de tamanho crítico foi realizado com uma broca trefina de 8 mm de 

diâmetro e foram preenchidos segundo cada um dos 5 grupos experimentais. Grupo 

1, os defeitos foram preenchidos com biomaterial moldável (protótipo 1); Grupo 2, os 

defeitos foram preenchidos com biomaterial moldável (protótipo 2); Grupo 3, os 

defeitos foram preenchidos com coágulo sanguineo (controle, sem implantação do 

biomaterial); Grupo 4, os defeitos foram preenchidos com biomaterial Nanosynt® e 

Grupo 5, os defeitos foram preenchidos com coágulo sanguineo e recobertos com 

uma membrana experimental. 

Após o término dos procedimentos cirúrgicos, a pele foi reposicionada e suturada 

com fio de Nylon 5.0 para proteger o leito cirúrgico. Todos os animais foram 

observados diariamente a fim de avaliarmos e registrarmos qualquer complicação 

pós-cirúrgica. Todos os animais receberam anti-inflamatório por meio de injeção 

intramuscular de Maxicam® (Ourofino pet) 1 mL/kg, e mais 2 doses nos dias 

subsequentes. Para a recuperação anestésica, os ratos foram devolvidos aos mini 

isoladores, sendo permitido aos animais ração e água à vontade. 

Obtenção das amostras 

Após os períodos pós-operatórios (1, 3 e 6 meses) os animais foram 

eutanasiados com dose letal de anestésico geral. Cinco amostras de cada grupo e 

período experimental foram dissecadas para remoção do tecido mole e fixadas 

durante 48 horas em formol 4% tamponado (tampão fosfato, pH 7,4) e submetidas a 

procedimento histológico padrão do Laboratório de Biotecnologia Aplicada (LABA) da 

UFF. Após fixação em formol, as amostras foram lavadas por 1 hora em água corrente, 

desmineralizadas em descalcificador de ossos e medula óssea (Allkimia®), durante 

48 horas para completa desmineralização, lavadas novamente para remoção do 

agente desmineralizador, desidratadas em concentrações crescentes de etanol (70, 

80, 90 e 100%) por 1 hora em cada concentração, e diafanizadas em dois banhos de 

xilol, sendo 1 hora cada. Finalizando com banhos de 1 hora cada, em parafina I e II e 

incluídas em “paraplast embedding media” SIGMA 58ºC-60ºC utilizando os moldes 

metálicos previamente aquecidos. Cortes longitudinais (n=3) da calvária com 5 μm de 

espessura nos blocos de parafina foram obtidos em um micrótomo e montadas em 
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lâminas para microscópio para posteriores colorações pelos métodos da 

Hematoxilina-Eosina (HE). 

 

ANÁLISE MICROSCOPICA DESCRITIVA 

Os cortes histológicos foram examinados em um microscópio de luz de campo 

claro binocular, utilizando um filtro 80A (para correção da temperatura de cor), 

equipado com objetivas plano-apocromáticas (40x, N.A. 0,65). As imagens 

selecionadas foram capturadas por uma câmera digital. Foram realizadas descrições 

e análises histológicas, de cada amostra, para observação da presença de tecido 

ósseo neoformado, tecido conjuntivo e partículas resíduas dos biomateriais. 

 

HISTOMORFOMETRIA  

A partir de cada lâmina corada com HE (n=5, uma lâmina por animal) foram 

capturadas 6 fotomicrografias (campos corridos por varredura sem sobreposição) 

correspondentes as regiões circunjacentes ao biomaterial implantado. O aumento 

usado no microscópio de luz foi de 40x.  

A análise histomorfométrica foi realizada utilizando o software de imagem Image-

Pro Plus® 6.0 (Media Cybernetics, Silver Spring, Maryland, USA). Através deste 

programa, uma grade de 133 pontos foi sobreposta em cada fotomicrografia. Cada 

ponto foi classificado como osso novo, biomaterial ou tecido conjuntivo permitindo 

assim determinar a densidade de volume de cada estrutura. Os valores quantitativos 

foram armazenados na base de dados Microsoft Excel® e foram transferidos para o 

Prism® 6.0 softwares (GraphPad Software, Inc., Califórnia, USA) para a análise 

estatística.   

 

ANALISE ESTATÍSTICA 

 Os valores obtidos foram descritos através de médias e desvio padrão. A fração 

de área ocupada por cada estrutura foi determinada e a função arcoseno foi aplicada 
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para cada parâmetro avaliado uma vez que a análise de normalidade pelo teste 

D'Agostino & Pearson não evidenciou comportamento normal. O efeito do tratamento 

(grupos controle e experimentais) em função do tempo experimental foi analisado pelo 

teste de análise de variância a dois critérios e pós-teste de Tukey, considerando 

significativas diferenças para p<0,05. 

 

ANALISE MICRO-CT  

 Em nosso trabalho, submetemos uma amostra de cada animal com 

biomateriais em grânulos (Bio A, Bio B e Nanosynt) e o controle coágulo, no período 

intermediário de 3 meses, ao escaneamento em uma unidade de micro-CT (SkyScan 

1174, Bruker-microCT, Bélgica) utilizando parâmetros pré-selecionados, 70 kV, 114 

mA, tamanho do pixel isotrópico de 14,16 um. A digitalização foi realizada em 360̊ de 

rotação em torno do eixo, com tempo de exposição vertical de 7000 ms, passo de 

rotação de 0.5,̊ associado a uma câmera do aparelho. Os raios-X serão filtrados com 

um filtro de alumínio de 1 mm, no intuito de diminuir a radiação secundária, tendo 

assim melhor qualidade de imagem.  Foi realizada uma correção de campo plano 

antes dos procedimentos de leitura para corrigir as variações na sensibilidade do pixel 

da câmera. As imagens foram reconstruídas utilizando o software Nrecon v.1.6.3 

(Brucker-microCT, Bélgica) com correção de endurecimento de feixe de 40% e 

correção de artefato de 10, resultando na aquisição de 700-800 imagens transversais 

por aquisição, no formato bitmap (BMP). 

 

3 - RESULTADOS 

ANÁLISE MICROSCÓPICA DESCRITIVA 

 As lâminas coradas em HE foram analisadas por uma patologista experiente 

de forma cega e de acordo com os períodos experimentais. Foi realizada a 

implantação em 5 animais por grupo/período experimental. Os resultados da análise 

histológica descritiva foram divididos de acordo com o período experimental e 

subdivididos de acordo com os grupos experimentais.  
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PERÍODO EXPERIMENTAL DE 1 MÊS 

No período de 1 mês o grupo coágulo sanguíneo que foi preenchido 

exclusivamente por sangue, apresentou tecido conjuntivo frouxo em abundancia, 

ausência de neoformação óssea no centro do defeito e presença mínima de osso 

neoformado nas extremidades do defeito (Figura 1 A, B e C).  

No grupo Bio A, foi observada a presença de partículas de tamanhos e formatos 

variados de biomaterial entremeadas por tecido conjuntivo e focos de biomaterial 

envoltos por osso neoformado. Observa-se presença de células gigantes 

multinucleadas na periferia do biomaterial (Figura 1 D, E e F).  

No grupo Bio B foi observada grande quantidade de biomaterial em formatos e 

tamanhos variados com grande quantidade de células gigantes multinucleadas na 

periferia entremeados por tecido conjuntivo exibindo moderado infiltrado inflamatório 

mononuclear (Figura 1 G, H e I).  

No grupo Membrana + coágulo após 30 dias observou-se a presença da 

membrana parcialmente fragmentada com discretas áreas de osso neoformado nas 

extremidades do defeito, ausência de osso neoformado no centro do defeito (Figura 1 

J, K e L).  

No grupo Nanosynt® observou-se a grande quantidade de biomaterial de 

tamanho e formatos variados, presença de células gigantes multinucleadas na 

periferia do biomaterial entremeados por TC. Observa-se pequena quantidade de 

osso neoformado nas periferias do defeito e entre as partículas do biomaterial (Figura 

1 M, N e O).  
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FIGURA 1: FOTOMICROGRAFIAS DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS 1 MÊS. A, B E C: GRUPO COÁGULO (SEM IMPLANTAÇÃO DE BIOMATERIAL); D, E E 

F: BIOMATERIAL A; G, H E I: BIOMATERIAL B; J, K E L: COÁGULO + MEMBRANA E M, N E O: GRUPO NANOSYNT. A, D, G, J E M: OBJETIVA DE 10 X 

(BARRA MICROMÉTRICA DE 200 µM); B, E, H, K E N: OBJETIVA DE 20X (BARRA MICROMÉTRICA DE 100 µM) E C, F, I, L E O: OBJETIVA DE 40X (BARRA 

MICROMÉTRICA DE 50 µM). COLORAÇÃO: HEMATOXILINA E EOSINA. ONF: OSSO NEOFORMADO; OPE: OSSO PRÉ -EXISTENTE; B: BIOMATERIAL; TC: 

TECIDO CONJUNTIVO E M: MEMBRANA.  
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PERÍODO EXPERIMENTAL DE 3 MESES 

Após 3 meses no grupo coágulo observamos a presença de uma delgada 

faixa de tecido conjuntivo fibroso e não mais de tecido conjuntivo frouxo. 

Ausência de osso neoformado e de infiltrado inflamatório (Figura 2 A, B e C).  

No grupo Bio A foi observada presença de grande quantidade de 

biomaterial em tamanhos e formatos variados, presença de osso neoformado 

nas periferias do defeito em direção ao centro e por vezes envolvendo as 

partículas de biomaterial. Observa-se também algumas células gigantes 

multinucleadas envolvendo partículas do biomaterial. Escasso infiltrado 

inflamatório (Figura 2 D, E e F). 

No grupo Bio B observou-se o defeito preenchido por grande quantidade 

de biomaterial, escassas células gigantes na periferia do biomaterial, osso 

neoformado nas periferias do defeito e ausência de osso neoformado no centro 

do defeito (Figura 2 G, H e I). 

No grupo Membrana + coágulo observamos a presença da membrana 

fragmentada envolvida por células gigantes multinucleadas e permeada por 

tecido conjuntivo fibroso, observou-se em alguns animais grande quantidade de 

osso neoformado, porém a maioria exibiu pequenas áreas de osso novo (Figura 

2 J, K e L).  

 No grupo Nanosynt® defeito preenchido por grande quantidade de 

partículas do biomaterial contendo células gigantes multinucleadas limitando o 

biomaterial entremeados por tecido conjuntivo fibroso. Escasso infiltrado 

inflamatório. Presença de osso neoformado (Figura 2 M, N e O). 
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FIGURA 2: FOTOMICROGRAFIAS DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS 3 MESES. A, B E C: GRUPO COÁGULO (SEM IMPLANTAÇÃO DE BIOMATERIAL); D, 

E E F: BIOMATERIAL A; G, H E I: BIOMATERIAL B; J, K E L: COÁGULO + MEMBRANA E M, N E O: GRUPO NANOSYNT. A, D, G, J E M: OBJETIVA DE 10 X 

(BARRA MICROMÉTRICA DE 200 µM); B, E, H, K E N: OBJETIVA DE 20X (BARRA MICROMÉTRICA DE 100 µM) E C, F, I, L E O: OBJETIVA DE 40X (BARRA 

MICROMÉTRICA DE 50 µM). COLORAÇÃO: HEMATOXILINA E EOSINA. ONF: OSSO NEOFORMADO; OPE: OSSO PRÉ -EXISTENTE; B: BIOMATERIAL; TC: 

TECIDO CONJUNTIVO E M: MEMBRANA.  
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PERÍODO EXPERIMENTAL DE 6 MESES 

Após o período experimental de 6 meses, observamos no grupo coágulo o 

defeito preenchido por fina ou delicada faixa de tecido conjuntivo fibroso e frouxo. 

Ausência de osso neoformado, bem como infiltrado inflamatório. Margem com mínima 

quantidade de osso novo (Figura 3 A, B e C).  

 No grupo Bio A observou-se a presença de grande quantidade de biomaterial 

entremeado por tecido conjuntivo fibroso, com áreas de osso neoformado nas 

periferias dos defeitos por vezes envolvendo as partículas do biomaterial. Escassas 

células gigantes multinucleadas (Figura 3 D, E e F). 

 No grupo Bio B grande quantidade de biomaterial de tamanho e formatos 

variados entremeado por tecido conjuntivo fibroso e escassas células gigantes 

multinucleadas e escasso infiltrado inflamatório com ausência de osso novo no centro 

do defeito (Figura 3 G, H e I). 

 No grupo coagulo + membrana observou-se a presença de grande quantidade 

de tecido conjuntivo frouxo, presença de ilhas de osso neoformado no centro do 

defeito e escasso infiltrado inflamatório (Figura 3 J, K e L).  

 No grupo Nanosynt® foi observada a grande quantidade de biomaterial de 

diferentes tamanhos e formatos   entremeado por tecido conjuntivo fibroso, presença 

de osso neoformado da periferia em direção ao centro e por vezes envolvendo 

partículas de biomaterial. Presença de células gigantes envolvendo biomaterial 

(Figura 3 M, N e O). 
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FIGURA 3: FOTOMICROGRAFIAS DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS 6 MESES. A, B E C: GRUPO COÁGULO (SEM IMPLANTAÇÃO DE BIOMATERIAL); D, 

E E F: BIOMATERIAL A; G, H E I: BIOMATERIAL B; J, K E L: COÁGULO + MEMBRANA E M, N E O: GRUPO NANOSYNT. A, D, G, J E M: OBJETIVA DE 10 X 

(BARRA MICROMÉTRICA DE 200 µM); B, E, H, K E N: OBJETIVA DE 20X (BARRA MICROMÉTRICA DE 100 µM) E C, F, I, L E O: OBJETIVA DE 40X (BARRA 

MICROMÉTRICA DE 50 µM). COLORAÇÃO: HEMATOXILINA E EOSINA. ONF: OSSO NEOFORMADO; OPE: OSSO PRÉ -EXISTENTE; B: BIOMATERIAL; TC: 

TECIDO CONJUNTIVO E M: MEMBRANA.  
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FIGURA 4: FOTOMICROGRAFIAS APÓS RECONSTRUÇÃO COM 3 IMAGENS OBTIDAS COM A 

OBJETIVA DE 4X. CADA IMAGEM APRESENTA-SE DELIMITADA POR MARGEM DE OSSO PRÉ-

EXISTENTE E NO CENTRO A ÁREA DE DEFEITO ÓSSEO CONTENDO OS BIOMATERIAIS DE ACORDO 

COM CADA GRUPO EXPERIMENTAL APÓS 6 MESES DE IMPLANTAÇÃO. A. COÁGULO, B. 

BIOMATERIAL A, C. BIOMATERIAL B, D. MEMBRANA + COÁGULO, E. NANOSYNT®. OPE: OSSO 

PRÉ-EXISTENTE; B: BIOMATERIAL; TC: TECIDO CONJUNTIVO. COLORAÇÃO: HEMATOXILINA E 

EOSINA.  
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RESUTADOS HISTOMORFOMETRIA 

As tabelas de 1 a 3 resumem os principais resultados relativos à média e desvio 

padrão da densidade de volume para cada estrutura analisada. Destaque-se que a 

neoformação óssea somente ocorreu no período de seis meses nos grupos Bio A, Bio 

B e Nanosynt, sendo máxima (7,8%, p<0,05) para este grupo (Tabela 1; Figura 5 A). 

A biodegradação dos biomateriais (Bio A, Bio B e Nanosynt) não foi significativa 

ao longo dos períodos experimentais, exceto para o grupo coágulo+ membrana 

(Tabela 2, Figura 5B). 

O grupo coágulo apresentou maior densidade de volume de tecido conjuntivo 

cerca de 98% (Tabela 3), significativamente maior que nos grupos contendo os 

biomateriais (Figura 5 C), embora o grupo Coágulo + Membrana tenha apresentado 

aumento significativa da densidade de volume de tecido conjuntivo (p<0,05) aos seis 

meses, similar ao grupo coágulo no mesmo período. 
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 FIGURA 5:  Gráficos da densidade de volume de osso neoformado (A), biomaterial (B) e tecido 

conjuntivo (C) para os biomateriais testados (FGM A, FGM B, Nanosynt), grupo controle (coágulo 

– BC, blood cloth) e BC + membrana (BC+Mem) nos períodos de 1 e 6 meses pós-operatório. 

Letras diferentes evidenciam p<0,05; p<0,001 (***).  
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ANÁLISE DESCRITIVA DOS CORTES TOMOGRÁFICOS  

 Após o escaneamento, as projeções tomográficas foram reconstruídas com o 

auxílio de um programa específico (N.Recon ®, SkyScan ®). Este programa gerou as 

imagens em 3D. O programa DataViewer ® foi utilizado para visualização e avaliação 

em 2D (medidas lineares) dos eixos coronal, transaxial e sagital. Avaliamos a 

quantidade de osso neoformado. Os biomateriais foram analisados quanto a sua 

superfície, bioabsorção, tipo de matéria utilizado, radiopacidade e interface com osso 

neoformado.  

No grupo controle (Figura 6 e 7), no qual apenas foi criado o defeito, não sendo 

empregado nenhum material de enxertia, apenas coágulo sanguíneo, foi observado 

pouca neoformação óssea no sentido das bordas do defeito ao centro, sendo 

estimulado pelo osso residente (osteocondução). Esse grupo teve por objetivo mostrar 

que defeito crítico de 8mm não é capaz de regeneração espontânea sem a utilização 

de terapia regenerativa, pois não havendo estrutura de suporte a deposição de matriz 

óssea, a regeneração completa do defeito não é alcançada. 

 

FIGURA 6: A: reconstrução em 3D. B: corte coronal a nível do defeito. C: ponte óssea neoformada. 

Grupo controle após 3 meses. 
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FIGURA 7: Reconstrução e segmentação das imagens em 3D. A, B e C: Em verde, neoformação 

óssea. D: Reconstrução. E e F: Corte coronal, com segmentação apenas da área de neoformação 

óssea em F.   
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No grupo experimental utilizando Bio A (figura 8 e 9), observamos pontos 

radiolúcidos compatível com a densidade do biomaterial, envolta de grande 

quantidade de tecido mineralizado com a mesma densidade do osso residente, 

indicando novo osso no centro do defeito. Desta forma, podemos perceber que o 

biomaterial testado, teve capacidade de agregar material celular disponível no meio, 

e estimular a diferenciação em nova matriz óssea. 

 

  

FIGURA 8: A: reconstrução em 3D. B: corte coronal a nível do defeito. C: ponte óssea neoformada 

envolta do biomaterial radiolúcido. Grupo Biomaterial A após 3 meses. 
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FIGURA 9: A: Segmentação 3D. B: Recontrução demostrando a presença de biomaterial. C: Corte 

coronal a nível do defeito. D: Segmentação demostrando a massa óssea neoformada. Grupo 

Biomaterial A após 3 meses. 

 

No grupo experimental onde foi empregado o Bio B (figura 10 e 11), observamos 

a presença de massa tecidual mineralizada, e grande presença de biomaterial poroso. 
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FIGURA 10: A: reconstrução em 3D. B: corte coronal a nível do defeito. C: ponte óssea neoformada 

envolta do biomaterial radiolúcido. Grupo Biomaterial B após 3 meses. 

 

Figura 11: A: Segmentação 3D. B: Recontrução demostrando a presença de biomaterial. C: Corte coronal a 

nível do defeito. D: Segmentação demostrando a massa óssea neoformada. Grupo Biomaterial B após 3 meses. 
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No grupo experimental utilizando Nanosynt (figura 12 e 13), observamos pontos 

radiolúcidos compatível com a densidade do biomaterial, envolta de grande 

quantidade de neoformação óssea no centro do defeito, compatível com a histologia. 
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FIGURA 12: A: Reconstrução em 3D. B: Corte coronal a nível do defeito. 

C: Ponte óssea neoformada envolta do biomaterial radiolúcido. Grupo 

Biomaterial Nanosynt após 3 meses. 
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FIGURA 13: A: Segmentação 3D e B: Reconstrução demostrando a presença de biomaterial. 

Grupo Biomaterial Nanosynt após 3 meses. 
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4 - DISCUSSÃO  

O modelo experimental empregado em estudos pré-clínicos para a avaliação 

de biomaterias, foi realizado com defeito de tamanho crítico, pois sabe-se que nessa 

técnica o tecido ósseo não tem a capacidade de regeneração espontânea durante a 

vida do animal. (BOHNING, 1999, BOSH,1995).   

Granjeiro et al, 2011 em seu estudo demonstrou que materiais sintéticos 

aplicados a área biomédicas devem ser melhor pesquisados, pois dependendo do 

processo de constituição e fabricação podem apresentar várias formas, tamanhos e 

texturas, o que influencia diretamente sua porosidade, solubilidade e bioabsorção. 

Dentre as biocerâmicas a HA e β-TCP são materiais mais comumente 

empregados na área biomédica como potencial substituto ósseo.  A combinação de 

suas principais características resulta em um biomaterial absorvível e ao mesmo 

tempo com uma superfície bioativa. A HA é o principal constituinte da fase inorgânica 

do osso, sendo empregada na produção de biomaterias devido a suas características 

químicas e estruturais. Além disso, muitos autores indicam que a HA pode servir como 

um reservatório mineral bioinerte, tornando-se potencialmente adequados como 

material substituto para implantes e próteses ósseas humanas (Javadian S. et al, 

2010; Daniel C. et al, 2013). No entanto, composto formados de HA puro 

apresentaram pouca bioabsorção, podendo estar diretamente ligado ao seu processo 

de síntese, resultando em materiais com características físico-químicos e biológicos 

diferentes (Javadian S et al, 2010). Desta forma, as cerâmicas à base de fosfato de 

cálcio, β-TCP por serem biomateriais osteocondutores com excelente capacidade de 

reabsorção, apresentam resultados histológicos satisfatórios em estudos pré-clínicos 

e clínicos (Harel N et al, 2013; Frenken JWFH et al, 2010 e Muñoz-Corcuera et al, 

2015) entretanto, compostos puros de β-TCP apresentam taxa de biodegradabilidade 

elevada. Neste estudo o β-TCP foi combinado com HA com o objetivo de promover a 

criação de espaço e assim servir de arcabouço favorável a células osteoprojenitoras 

e assim acelerar o processo de regeneração óssea. 

Segundo J. Terra et al, 2009, os biomateriais compostos de fosfato de cálcio, 

devem apresentar estruturas manométricas e monolíticas, com tamanhos de poros de 
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200 a 500 μm, para que forme um arcabouço à entrada de células que possam mediar 

sua biodegradação. Os resultados histomorfométricos em nosso trabalho com 

biomateriais bifásicos Bio A, Bio B e Nanosynt demonstraram baixa taxa de 

biodegradação em todos os períodos experimentais, exceto para o grupo coágulo e 

membrana, porém sem promoção de neoformação óssea. Corroborando com o 

estudo realizado por E. Barros et al, 2012 onde demostrou que biomateriais 

compostos de HA, podem apresentar diferentes respostas biológicas quanto a 

bioabsorção.  

Segundo Djosic et al, 2008, a obtenção de matérias a base de fosfato de cálcio 

depende do método utilizado, dos compostos, das fases químicas envolvidas e a 

quantificação das mesmas. A Difração de raio X (DRX) quando aplicada, identifica a 

fase de cristalinidade da amostra, onde a análise quantitativa das fases identifica a 

proporção utilizada de HA/ β-TCP. Desta forma, em experimentos futuros para que 

possamos compreender melhor o comportamento bioativo dos biomateriais 

empregados, procederemos a caracterização por DRX.   

Le Gero et al, 2009, em seu estudo observou que o comportamento in vitro e 

in vivo dos compostos bifásicos de fosfato de cálcio são influenciados pela variação 

da proporção HA/ β-TCP. Quanto maior a quantidade de β-TCP em relação a HA, 

maior o processo de bioabsorção. Ao estabelecer uma correlação com nosso trabalho, 

podemos inferir que o Bio B que apresentou maior bioabsorção em todos os períodos, 

provavelmente apresentava maior proporção de β-TCP em relação a HA.    

Em nosso estudo, no período de três meses, o Bio B, apresentou maior 

presença de biomateria remanescente em meio biológico, sugerindo maior percentual 

de HA do que β-TCP quando comparados ao Bio A. O biomaterial usado para o grupo 

controle Nanosynt, apresentou um balanço HA/β-TCP favorável, promovendo a maior 

formação óssea significativa. O grupo controle Nanosynt, apresentou maior 

quantidade de neoformação óssea, o que já era esperado, pois trata-se de um produto 

disponível no mercado. O bio A promoveu maior neoformação óssea quando 

comparado ao Bio B. 
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Neste estudo, aplicamos a micro-CT nos grupos experimentais (Bio A, Bio B e 

Nanosynt) e o grupo coágulo puro, no período intermediário de 3 meses no intuito de 

compreender o início da bioabsorção dos biomaterias, assim como analisar a matriz 

óssea em início de formação. A micro-CT nos permitiu melhor visualização do 

processo de formação óssea ao redor do biomaterial, onde em uma análise 

comparativa com o grupo coágulo podemos perceber que os biomaterias testados 

demostraram capacidade de servir como arcabouço biológico para a promoção de 

neoformação óssea. Outro parâmetro importante que podemos observar com a micro-

CT foi a superfície do biomaterial, demostrando ser uma superfície porosa propícia 

para servir de arcabouço necessário a regeneração óssea. Em termos comparativos, 

houve forte correlação entre histomorfometria 2D e a análise 3D por meio da micro-

CT.   
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     Quadro 1. Estatística descritiva para osso neoformado em cada grupo estudado 

 

         Quadro 2. Estatística descritiva para biomaterial em cada grupo estudado 

 

Quadro 3. Estatística descritiva para tecido conjuntivo em cada grupo estudado 
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Quadro 3. Estatística descritiva para tecido conjuntivo em cada grupo estudado 
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5 – CONCLUSÃO 

Foi possível concluir que após seis meses os grupos Bio A, Bio B e 

Nanosynt não apresentaram biodegradação notável, mas que o Nanosynt 

promoveu a maior formação óssea significativa entre os biomateriais testados e 

o grupo controle. O grupo Bio A promoveu maior neoformação óssea quando 

comparado ao grupo Bio B. 
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ARTIGO  

AVALIAÇÃO HISTOLOGICA E MICROTOMOGRAFIA COMPUDADORIZADA 

APLICADA A CAPACIDADE DE REGENERAÇÃO ÓSSEA DE BIOMATERIAIS 

EM DEFEITOS CRÍTICOS DE CALVÁRIA 

INTRODUÇÃO  

 A histologia convencional é um dos métodos mais utilizados no momento 

para análise quantitativa e qualitativa de pesquisas que se dedicam a 

compreender a estruturas ósseas e biomateriais. Através de um protocolo de 

análises de imagens de microscopia eletrônica, pode-se quantificar 

principalmente estruturas como ósseo neoformado, células inflamatórias e 

presença de biomaterial. Porém, estes têm sido limitados à análise 

bidimensional.   

 A microtomografia computadorizada (micro-CT) é uma técnica de 

reconstrução volumétrica de microcortes tomográficos de uma determinada 

amostra. Vem sendo utilizada como um método mais preciso para a visualização, 

avaliação e descrição da massa óssea. É uma técnica que fornece imagens de 

alta resolução espacial em 3D em níveis micrométricos, permitindo a 

reformatação binária por computador, garantindo desta forma melhor precisão e 

semelhança ao objeto real (GAUTHIER et al, 2005). 

 Por princípio de funcionamento, o microtomógrafo de raios-X baseia-se 

na propriedade dos materiais absorverem radiação de forma diferentes, onde 

dependendo da sua composição química e densidade, podemos visualizar áreas 

com diferentes tons de cinzas. 

 A aplicação da micro-CT em análises tridimensionais de estruturas 

ósseas in vivo foi primariamente descrita por Feldkamp et al. em 1989, onde 

demonstrou que múltiplas aquisições em duas dimensões de tomografia 

computadorizada podem ser reconstruídas em três dimensões.  

 As principais vantagens da micro-CT consistem em ser um método não 

destrutivo, onde ao término do escaneamento a amostra pode ser submetida a 

novas análises. Em uma única varredura, podemos acompanhar a obtenção de 
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cortes microtomográficos em um workstation. Possui mínima interferência na 

imagem, devido a uma lâmina de alumínio que absorve as radiações 

secundárias, apresentando uma imagem com mais precisão e proximidade ao 

objeto (JONES et al, 2004; KNACKSTEDT et al, 2006). 

 Além disso, a evolução e o aprimoramento na aquisição e processamento 

de imagens na área de regeneração óssea vêm possibilitando melhor 

compreensão deste processo, bem como melhorar a interpretação e o 

tratamento de doenças. As imagens adquiridas por micro-CT podem ser 

reconstruídas em software de processamentos binárias de imagens em 3D, pois 

são adquiridas no plano axial e assim podem se reconstruídas de forma 

volumétrica.  

 A segmentação consiste em um método de análise da imagem com a 

finalidade de separar as regiões de interesse, identificando o que seria uma 

estrutura óssea, região tecidual, biomaterial e neoformação óssea baseado na 

escala de cinza apresentada na imagem. A precisão da segmentação é 

determinada pelo treinamento e apuro do observador, seguindo uma 

metodologia que permita diferenciar as estruturas com maior refinamento. Desta 

forma, aplicamos a medida de dimensão fractal fornecido pelo programa, para 

estabelecer uma metodologia de segmentação precisa. 

 Por conceito, um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em 

partes, idênticos ao objeto original. A geometria fractal é o ramo da matemática 

que descreve situações que a geometria tradicional (euclidiana) se limita. O 

termo foi criado em 1975 por Benoît Mandelbrot, que inicialmente aplicou o 

cálculo fractal a objetos presentes na natureza. Esta análise consiste em um 

cálculo matemático que se propõem a descrever e analisar formas complexas e 

padrões estruturais, sendo expressa numericamente como dimensão fractal 

(DF). Desta forma o cálculo fractal pode ser aplicado a qualquer forma, seja ela 

em 2D ou em 3D já fornecidos por muitos sofwear de reconstrução de micro-CT.  

 Com o objetivo de compreender o processo de reparo óssea promovido 

por biomateriais, propomos em nosso estudo uma avaliação histológica 

convencional em 2D comparada com analise por micro-CT e segmentação de 
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imagens obtidas em 3D baseado na análise da dimensão fractal. Dois tipos 

diferentes de biomateriais moldáveis (Bio A e Bio B) foram implantados em 

defeitos de tamanho crítico em calvária de ratos e comparado a amostra sem 

implantação somente com coágulo e uma amostra controle com um biomaterial 

já disponível no mercado, no período experimental de três meses.  

METODOLOGIA 

Considerações sobre os aspectos éticos 

 O protocolo de pesquisa deste trabalho foi aprovado pela Comissão de 

Ética no Uso Animal da Universidade Federal Fluminense (CEUA/UFF) sob o 

número de protocolo 874 (Anexo 1). Esta pesquisa foi realizada seguindo a 

Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais para fins Científicos 

e Didáticos – DBCA e as Diretrizes da Prática de Eutanásia do CONCEA, ambas 

disponíveis em http://concea.mct.gov.br. Este estudo foi descrito seguindo o guia 

ARRIVE (KILKENNY et al. 2010) complementado pelo PREPARE (SMITH et al, 

2017) em relação a itens relevantes.  

 Neste estudo as amostras de dois diferentes biomateriais compostos por 

fosfato de cálcio bifásico (HA+ β-TCP) uma amostra somente com coágulo (sem 

implantação) e uma amostra de biomaterial Nanosynt®. Os materiais foram 

fornecidos pela empresa FGM Materiais Odontológicos LTDA. 

Caracterização dos animais 

 Neste estudo foram utilizados 4 ratos Wistar, machos e fêmeas, pesando 

de 300 a 350 gramas, fornecidos pelo Núcleo de Animais de Laboratório (NAL), 

localizado na Universidade Federal Fluminense, Niterói. Antes e após o período 

experimental os animais foram mantidos em isoladores com, no máximo 2 

animais em cada e foram alimentados com ração peletizada e água à vontade.  

Procedimentos de anestesia e cirurgia 

 Todos os procedimentos foram conduzidos sob anestesia geral. Os 

animais foram restritos de ração seis horas antes do ato operatório, mas não de 

água, no momento da cirurgia foram pesados em balança digital de precisão. Os 
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ratos foram operados sob anestesia geral e receberam como medicação 

anestésica 20mg/kg de Quetamina IM (Francotar® – Virbac) e 1 mg/kg de 

Xilazina (Sedazine®– Fort Dodge), por via intraperitoneal. Após observar 

ausência de reflexos à dor foi realizada a antissepsia na região da calvária dos 

ratos, em seguida colocados na mesa operatória com campos cirúrgicos 

esterilizados, isolando-se as regiões operatórias. Foi realizada a incisão 

semilunar sobre a calvária e em seguida o descolamento do periósteo. Após a 

exposição do plano esquelético um defeito cirúrgico de tamanho crítico foi 

realizado com uma broca trefina de 8 mm de diâmetro e foram os defeitos foram 

preenchidos com biomaterial testado (Bio a e Bio B) e com o biomaterial 

Nanosynt®. No grupo controle sham (coágulo) foi realizado os mesmos 

procedimentos (incisão, descolamento, trefinagem da calvária e sutura) porém 

não foi realizada implantação do biomaterial. 

 A pele foi reposicionada e suturada com fio de Nylon 5.0 para proteger o 

leito cirúrgico. Todos os animais foram observados diariamente a fim de 

avaliarmos e registrarmos qualquer complicação pós-cirúrgica. Os animais 

receberam anti-inflamatório por meio de injeção intramuscular de Maxicam® 

(Ourofino pet) 1 mL/kg, e mais 2 doses nos dias subsequentes. Para a 

recuperação anestésica, os ratos foram devolvidos aos mini isoladores, sendo 

permitido aos animais ração e água à vontade. 

Obtenção das amostras e Histologia em 2D 

 Após o período pós-operatório de três meses os animais foram 

eutanasiados com dose letal de anestésico geral. As amostras foram dissecadas 

para remoção do tecido mole e fixadas durante 48 horas em formol 4% 

tamponado (tampão fosfato, pH 7,4) e submetidas a procedimento histológico 

padrão do Laboratório de Biotecnologia Aplicada (LABA) da UFF. Após fixação 

em formol, as amostras foram lavadas por 1 hora em água corrente, 

desmineralizadas em descalcificador de ossos e medula óssea (Allkimia®), 

durante 48 horas para completa desmineralização, lavadas novamente para 

remoção do agente desmineralizador, desidratadas em concentrações 

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

diafanizadas em dois banhos de xilol, sendo 1 hora cada. Finalizando com 
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banhos de 1 hora cada, em parafina I e II e incluídas em “paraplast embedding 

media” SIGMA 58ºC-60ºC utilizando os moldes metálicos previamente 

aquecidos. Cortes longitudinais (n=3) da calvária com 5 μm de espessura nos 

blocos de parafina foram obtidos em um micrótomo e montadas em lâminas para 

microscópio para posteriores colorações pelos métodos da Hematoxilina-Eosina 

(HE).  

 A partir de cada lâmina corada com HE (n=5, uma lâmina por animal) 

foram capturadas 6 fotomicrografias (campos corridos por varredura sem 

sobreposição) correspondentes as regiões circunjacentes ao biomaterial 

implantado. O aumento usado no microscópio de luz foi de 40x.  

Obtenção das Imagens por micro-CT e segmentação em 3D 

 Submetemos as 4 amostras de cada animal com biomateriais (Bio A, Bio 

B e Nanosynt) e o controle coágulo ao escaneamento em uma unidade de micro-

CT (SkyScan 1174, Bruker-microCT, Bélgica) antes, após a instrumentação e 

após a obturação dos cortes utilizando parâmetros pré-selecionados, 70 kV, 114 

mA, tamanho do pixel isotrópico de 14,16 um. A digitalização foi realizada em 

360 ̊de rotação em torno do eixo, com tempo de exposição vertical de 7000 ms, 

passo de rotação de 0.5̊, associado a uma câmera do aparelho. Os raios-X serão 

filtrados com um filtro de alumínio de 1 mm, no intuito de diminuir a radiação 

secundária, tendo assim melhor qualidade de imagem.  Foi realizada uma 

correção de campo plano antes dos procedimentos de leitura para corrigir as 

variações na sensibilidade do pixel da câmera. As imagens foram reconstruídas 

utilizando o software Nrecon v.1.6.3 (Brucker-microCT, Bélgica) com correção 

de endurecimento de feixe de 40% e correção de artefato de 10, resultando na 

aquisição de 700-800 imagens transversais por aquisição, no formato bitmap 

(BMP).  

 A amostra foi acondicionada em estrutura de isopor, em uma plataforma 

fixa do aparelho. Foi padronizado com um tamanho de voxel x, 60 kV, 165 μA, 

em 180°, ângulo de rotação de 0.6 e filtro de Al 0,5 mm com tempo de exposição 

de 540 milissegundos ou seja 0,5 segundos, utilizando um filtro de alumínio de 

0.5 mm de espessura. Em seguida, as imagens foram reconstruídas e analisadas 
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nos três planos espaciais através dos softwares CTAN ®, DATA VIEWER ® e 

CTVOX ®. 

 Após a reconstrução das imagens, foram procedidos a segmentação 

utilizando para a visualização e análise dos dados os programas Thermo 

ScientificTM AvizoTM 9.5, Lasso 3D e Watershed segmentation, antes de 

segmentar foi aplicado un filtro non-local means para diminuir os artefatos de 

reconstrução e facilitar a segmentação.  

RESULTADOS 

Avaliação em 2D por Histologia descritiva convencional  

 As lâminas coradas em HE foram analisadas por uma patologista 

experiente de forma cega. Após 3 meses na amostra contendo somente coágulo 

observamos a presença de uma delgada faixa de tecido conjuntivo fibroso e não 

mais de tecido conjuntivo frouxo. Ausência de osso neoformado e de infiltrado 

inflamatório (Figura 1 A). 

 No grupo Biomaterial A foi observada presença de grande quantidade de 

biomaterial em tamanhos e formatos variados, presença de osso neoformado 

nas periferias do defeito em direção ao centro e por vezes envolvendo as 

partículas de biomaterial. Observa-se também algumas células gigantes 

multinucleadas envolvendo partículas do biomaterial. Escasso infiltrado 

inflamatório (Figura 1 B). 

 No grupo do Biomaterial B obeservou-se o defeito preenchido por grande 

quantidade de biomaterial, escassas células gigantes na periferia do biomaterial, 

osso neoformado nas periferias do defeito e ausência de osso neoformado no 

centro do defeito (Figura 1 C). 

 No grupo Nanosynt® observamos o defeito preenchido por grande 

quantidade de partículas do biomaterial contendo células gigantes 

multinucleadas limitando o biomaterial entremeados por tecido conjuntivo 

fibroso. Escasso infiltrado inflamatório. Presença de osso neoformado (Figura 1 

D). 
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FIGURA 5: AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA. A: GRUPO COÁGULO, B: GRUPO BIO A, C: GRUPO BIO B E D: GRUPO NANOSYNT.  
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Avaliação em 3D por micro-CT  

 Após o escaneamento, as projeções tomográficas foram reconstruídas 

com o auxílio de um programa específico (N.Recon ®, SkyScan ®). Este 

programa gerou as imagens em 3D. O programa DataViewer ® foi utilizado para 

visualização e avaliação em 2D (medidas lineares) dos eixos coronal, transaxial 

e sagital. Avaliamos a presença de osso neoformado, superfície dos 

biomateriais, bioabsorção e radiopacidade.   

 No grupo controle (Figura 2), no qual apenas foi criado o defeito, não 

sendo empregado nenhum material de enxertia, apenas coágulo sanguíneo, foi 

observado pouca neoformação óssea no sentido das bordas do defeito ao 

centro, sendo estimulado pelo osso residente. Essa amostra teve por objetivo 

mostrar que defeito crítico de 8mm não é capaz de regeneração espontânea sem 

a utilização de terapia regenerativa, pois não havendo estrutura de suporte a 

deposição de matriz óssea, a regeneração completa do defeito não é alcançada. 
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FIGURA 2: A: RECONSTRUÇÃO EM 3D. B: CORTE CORONAL A NÍVEL DO DEFEITO. C: PONTE ÓSSEA NEOFORMADA. GRUPO CONTROLE APÓS 3 

MESES. 
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 Na amostra contendo Biomaterial A (Figura 3), observamos a presença 

do biomaterial com tamanho menores do original sugerindo que o mesmo foi 

bioabsorvido, envolta de massa óssea neoformada com a presença de pontos 

radiolúcidos compatível com a densidade do biomaterial. Na periferia do defeito, 

observamos biomaterial envolta de tecido mineralizado com a mesma densidade 

do osso residente. Desta forma, podemos perceber que o biomaterial testado, 

teve capacidade de agregar material celular disponível no meio, e estimular a 

diferenciação em matriz óssea. 
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FIGURA 3: A: RECONSTRUÇÃO EM 3D. B: CORTE CORONAL A NÍVEL DO DEFEITO. C: PONTE ÓSSEA NEOFORMADA ENVOLTA DO BIOMATERIAL 

RADIOLÚCIDO. GRUPO BIOMATERIAL A APÓS 3 MESES.  
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 Na amostra contendo Biomaterial B (Figura 4), observamos a presença 

de grande quantidade de biomaterial disponível no meio, com tamanho 

compatível com o original, massa tecidual mineralizada ao redor do defeito com 

pontos radiolúcidos semelhantes com a densidade do biomaterial. 
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FIGURA 4: A: RECONSTRUÇÃO EM 3D. B: CORTE CORONAL A NÍVEL DO DEFEITO. C: PONTE ÓSSEA NEOFORMADA ENVOLTA DO BIOMATERIAL 

RADIOLÚCIDO. GRUPO BIOMATERIAL B APÓS 3 MESES.  
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 Na amostra utilizando Nanosynt (Figura 5), observamos quantidade de 

biomaterial com tamanhos menores do original, presença de pontos radiolúcidos 

compatível com a densidade do biomaterial envolvido por osso na periferia do 

defeito.  
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FIGURA 5: A: RECONSTRUÇÃO EM 3D. B: CORTE CORONAL A NÍVEL DO DEFEITO. C: PONTE ÓSSEA 

NEOFORMADA ENVOLTA DO BIOMATERIAL RADIOLÚCIDO. GRUPO BIOMATERIAL NANOSYNT APÓS 3 MESES.  
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Protocolo de segmentação 

 O processo de segmentação é um passo crítico em análise de imagens, 

pois de uma forma subjetiva separamos as regiões de interesse como estruturas 

mineralizadas e não mineradas. Erros nesta fase da análise dos cortes de micro-

CT levará a interpretações equivocadas dos resultados. Desta forma, em nosso 

estudo, o processo de segmentação foi realizado através da dimensão fractal 

apresentado por cada estrutura.  

 No software Thermo fisher avizo, foram utilizadas 3 ferramentas de 

thresholds para determinar as escalas de cinza apresentadas pelas estruturas. 

Assim, obtivemos níveis de cinza para osso residente, osso neoformado, 

biomaterial e tecido conjuntivo. Essa diferenciação das escalas de cinza, pode 

ser realizada devido a atenuação dos feixes de raio-x quando incidida no objeto, 

onde dependendo da densidade de cara estrutura da amostra, apresentará uma 

imagem escura ou clara.  

 Nos cortes microtomográficos, em cada pixel foi realizado o processo de 

binarização da imagem através dos níveis de cinza juntamente com a dimensão 

fractal da estrutura, e aplicados em todos os outros cortes. No que consiste no 

primeiro passo de segmentação (ferramenta simples de thresholds) as imagens 

foram renderizadas volumetricamente, em tons de cinza (Figura 6).  
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FIGURA 6: FERRAMENTA SIMPLES DE THRESHOLDS: RENDERIZAÇÃO VOLUMÉTRICA EM TONS DE CINZA.  
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 Baseados no princípio de algoritmo matemático de watershed 

segmetation preconizado por Digabel e Lantuéjoul em 1977, e aperfeiçoado por 

Beucher e Lantuéjoul, em 1979, foi aplicado as imagens por ser o método de 

segmentação atualmente mais estudado na literatura (Jos B.T.M. Roerdink and 

Arnold Meijster, 2001) para isolar o background da imagem.  

 Com a ferramenta Mask Lase 3D, foi criado uma máscara que nos 

permitiu separar a região volumétrica de interesse (ROI) de 8 mm coincidente 

com o tamanho do defeito crítico da amostra, para ser analisada e interpretada 

volumetricamente. Baseado na análise das imagens histológicas em 2D, 

juntamente com os dados de dimensão fractal de cada região fornecida pelo 

programa e análise da densitometria das estruturas, com a ferramenta Campo 

de Label, foi segmentar o que seria osso pré-existente, osso novo, biomaterial, 

tecido conjuntivo e o background da imagem, sendo processado a reconstrução 

volumétrica final com a ferramenta Magic wand.   

 Na amostra coágulo (Figura 7 A), a imagem segmentada em 3D, onde na 

cor verde representa a segmentação da estrutura óssea neoformada na área do 

defeito, sendo verificada uma fina camada óssea em um corte coronal (Figura 7 

B). 

 Na amostra contendo o Biomaterial A (Figura 7 C), a imagem segmentada 

em 3D, onde em verde representa a disposição do biomaterial e em azul a 

neoformação óssea na borda do defeito. No Corte coronal (Figura 7 D) 

observamos a neoformação óssea ao redor do biomaterial.  

Na amostra contendo o Biomaterial B (Figura 7 E e F), a imagem 

segmentada em 3D demostra a disposição do biomaterial mais reabsorvido na 

cor verde, por conter maior disposição de tecido conjuntivo representado em 

vermelho.  

 Na amostra contendo o Biomaterial Nanosynt (Figura 7 G e H), a imagem 

segmentada em 3D demostra a disposição do biomaterial mais reabsorvido em 

verde, em volta de tecido conjuntivo em vermelho.  

A

E  
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FIGURA 7: SEGMENTAÇÃO DAS AMOSTRAS EM 3D. 
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