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hidroxiapatita; 9 semanas. 

Figura 71 Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para 
MMP-8 na membrana de alginato-capsul contendo 
hidroxiapatita; 1 semana. 

Figura 72 Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para 
MMP-8 na membrana de alginato-capsul contendo 
hidroxiapatita; 3 semanas. 

Figura 73 Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para 
MMP-8 na membrana de alginato-capsul contendo 
hidroxiapatita; 9 semanas. 

Figura 74 Figura 73 Fotomicrografia da imunomarcação do 
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anticorpo para MMP-8 na membrana de alginato-capsul 
contendo hidroxiapatita; 9 semanas. 

Figura 73 Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para 
Reck na membrana de alginato-capsul contendo 
hidroxiapatita; 3 semanas 

Figura 75 Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para 
MMP-8 na membrana de alginato-capsul contendo 
hidroxiapatita; 9 semanas. 

Figura 76 Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para 
Reck na membrana de alginato-capsul contendo 
hidroxiapatita; 9 semanas. 
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RESUMO 
 
 

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar fisicoquimicamente, in vitro e in vivo a 

resposta tecidual após a implantação de uma nova membrana de alginato-capsul-

HA. 

Métodos: As amostras foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), espectroscopia no infravermelho (IV) e Difração de Raios-X. O material foi 

submetido à análise de citocompatibilidade utilizando Cristal Violeta, vermelho 

neutro e XTT. O material foi implantado nos tecidos subcutâneo e subperiostal de 

camundongos (n=15) e após 1, 3 e 9 semanas, os animais foram mortos e as 

biópsias analisadas à microscopia de luz, através de coloração com hematoxilina-

eosina, picrosirius e azul de alcian pH 2,5 e imunohistoquímicas para caveolina, 

MMPs- 2, 8, 9, RECK e F4-80. Os parâmetros avaliados foram: intensidade e tipo de 

infiltrado inflamatório, presença de tecido conjuntivo, reação de corpo estranho, 

vascularização e biodegradação.  

Resultados: As membranas apresentaram características ideais para uso em RTG 

ou ROG com relação à rigidez e flexibilidade, espessura, facilidade de manuseio; foi 

possível incorporar a hidroxiapatita na membrana de alginato, alterando a morfologia 

da membrana; ambos os materiais foram citocompatíveis e biodegradáveis; os 

materiais induziram uma resposta inflamatória crônica persistente, com predomínio 

de células mononucleares tipo macrófago; a remodelação tecidual e biodegradação 

dos materiais teve a contribuição significativa da MMP-8, em oposição à das MMP-2 

e MMP-9, provavelmente bloqueadas por RECK após 3 semanas; a expressão de 

caveolina parece também estar intimamente relacionada com a inibição da 

expressão da MMP-2. 

Conclusões: Considerando os resultados obtidos concluiu-se que a nova membrana 

de alginato-capsul é parcialmente reabsorvível, mas com baixa biocompatibilidade, 

necessitando de mais testes para validar seu uso clínico.  

 

TERMOS DE INDEXAÇÃO: Alginato, Hidroxiapatita, ROG, imunihistoquímica 
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ABSTRACT 
 
 
Objective: The objective of this study was to evaluate physical chemistry, in vitro and 

in vivo tissue response after implantation of a new alginate-membrane-capsul-Ha.  

Methods:  The samples were characterized by scanning electron microscopy (SEM), 

infrared (IR) and X-ray diffraction. The material was subjected to the analysis of 

cytocompatibility using crystal violet, neutral red and XTT. The material was 

implanted in the subcutaneous tissues and subperiotal of mice (n = 15) and after 1, 3 

and 9 weeks, the animals were killed and biopsies examined by light microscopy, by 

staining with hematoxylin-eosin, picrosirius and blue alcian pH 2.5 and 

immunohistochemistry for caveolin, MMPs-2, 8, 9, RECK and F4-80. The parameters 

evaluated were: intensity and type of inflammatory infiltrate, presence of connective 

tissue, foreign body reaction, biodegradation and vascularization.  

Results: The membrane exhibited characteristics ideal for use in GTR or GBR with 

respect to stiffness and flexibility, thickness, ease of handling, it was possible to 

incorporate the HA in the membrane of alginate, changing the membrane 

morphology, both materials were citocompatíveis and biodegradable; materials 

induced a persistent chronic inflammatory response with predominance of 

mononuclear macrophage type, the tissue remodeling and degradation of materials 

was the significant contribution of MMP-8, as opposed to that of MMP-2 and MMP-9 

was probably blocked by RECK after 3 weeks, the expression of MMP-2   was 

probably blocked by cabeolin too. 

Conclusions: Considering these results it was concluded that the new membrane 

alginate-capsul is partially resorbable, but with low biocompatibility, requiring further 

tests to validate its clinical use.  

 
INDEX TERMS: Alginate, Hydroxyapatite, ROG, imunihistochemistry 
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1-Introdução	  

Em populações urbanas do Brasil, as lesões traumáticas são consideradas a 

primeira causa tanto da internação hospitalar quanto da morte na segunda e terceira 

décadas de vida de adultos jovens. Em 2003, o número mundial de pacientes 

suscetíveis a receber uma terapia ortopédica associada com bioengenharia foi 

estimado em 12 bilhões de dólares, com o valor de biomateriais usados em terapias 

de 3 bilhões ((Figura 1).  

 
Figura 1 - Mercado músculo esquelético (adaptado de BIOMET, 2004) 

 

A produção de biomateriais no Brasil é muito limitada e, em muitos casos, 

inexistente (biopolímeros). O mercado interno médico-odontológico é totalmente 

dependente da importação. A utilização de biomateriais de segunda geração poderá 

evitar em grande parte estas intervenções custosas e penosas para os pacientes. 

Além disso, a elevada expectativa de vida da população brasileira e seu crescimento 

estimado entre 2010 e 2040 reafirmam a necessidade de investimentos em 

biotecnologia (TABATA, 2001) (Figura 2). 
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Figura 2 – Previsão de crescimento da população brasileira de 2010 até 2040 
(www.esa.un.org\unpp). 

 
A bioengenharia tecidual consiste na técnica biomédica recente que abrange 

a manipulação de células para promoção da regeneração de tecidos e substituição 

de órgãos (TABATA, 2001). A derme, epiderme (FREED, 2000), cartilagem articular 

(SVENSSON et al,2005), tecido ósseo (REN et al, 2005), tecido epitelial da bexiga 

(RODRÍGUEZ et al,2005) e do esôfago (MARZARO et al, 2006) já foram 

reconstruídos in vitro com sucesso. Contudo, são necessárias condições 

apropriadas para estimular a organização celular. Assim, as células criam 

espontaneamente o tecido correspondente preparando o ambiente ao seu redor 

através da produçãode matriz extracelular (TABATA, 2001). 

O conceito biológico da regeneração tecidual guiada (RTG) baseia-se na 

observação de que a cicatrização desejada possa ser alcançada pela criação de 

espaço segregado que será povoado pelo tipo celular capaz de regenerar o tecido 

perdido de forma idêntica ao pré-existente, como, por exemplo, tecido ósseo e 

periodontal (GOTTLOW, 1990). 

O alginato é um polissacarídeo autodegradável quando aquecido por tempo 

prolongado (WIKEJÖ, 2003), é formado por unidades de ácidos D-manurônico e L-

glucurônico unidos por ligações1-4, formando o ácido algínico. É muito solúvel em 

água e forma soluções viscosas com propriedades que dependem da massa molar, 

dos componentes e dos íons presentes. A viscosidade da solução diminui com o 
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aumento da temperatura, formando gel estável em pH de 5,0 a 10,0 (DOYLE,1996). 

São extraídos de uma classe de algas marrons conhecidas como Peophyceae. As 

principais algas marinhas para produção comercial de alginato incluem: Macrocystis 

pyrifera, Laminaria hyperborea, Laminaria digitata e Ascophyllum nodosum, 

encontradas mundialmente. 

 O amido modificado chamado Capsul®, que corresponde a um amido de milho 

ceroso enzimaticamente modificado, foi desenvolvido para aumentar a aplicabilidade 

desse polímero pelas indústrias alimentícias e farmecêutica (MAIA, 2004; 

FINOTELLI, 2002). 

O mecanismo de reparação associado à hidroxiapatita (HA) é a 

osteocondução, contudo, também foi observada indício de capacidade osteoindutora 

quando implantada no músculo de cães (CALASANS-MAIA et al., 2008; 

FERNANDES et al., 2009) e babuínos (RIPAMONTI, 1996), coelhos (RIPAMONTI, 

1996; KURASHINA et al., 2002) e cabras (HABIBOVIC et al., 2006) e, 

subcutaneamente, em ratos (ZELICOF et al., 2001) e ovelhas (GOSAIN et al., 2002). 

Assim, as reconhecidas propriedades osteocondutoras e osteoindutoras da 

hidroxiapatita (HA) colocam este material entre as primeiras opções para o 

desenvolvimento de biomateriais. A associação da HA ao alginato proporcionou a 

construção de uma membrana com rigidez suficiente para seu emprego como 

barreira na RTG e ROG. 

Destarte, o objetivo do presente trabalho é caracterizar as propriedades 

físicas e químicas, biocompatibilidade e biodegradabilidade da membrana de HA-

alginato-capsul, implantadas em regiões subperióstica e subcutânea de 

camundongos. 

Este trabalho utilizará um material completamente inédito, desenvolvido com 

tecnologia nacional, a partir de matérias-primas biocompatíveis, cuja associação é 

potencialmente favorável à função de barreira tecidual. A utilização de 

procedimentos normatizados para a realização deste estudo tem a finalidade de 

permitir, paralelamente ao estudo acadêmico, a obtenção das informações 

adequadas para a certificação do material junto à ANVISA, contribuindo desta 



 

 
 

29 

maneira para facilitar a potencial transferência de tecnologia com impacto industrial, 

social e tecnológico direto e positivo.  
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2-Revisão de literatura 

2.1- Tecido Ósseo 

O tecido ósseo é uma forma altamente especializada de tecido conjuntivo, 

onde a matriz é mineralizada, conferindo-lhe rigidez, mas mantendo algum grau de 

elasticidade. O osso é a maior reserva primária de cálcio do organismo, sendo o 

cálcio um íon essencial para a vida, pois participa da manutenção do pH interno do 

corpo, assim como na transmissão e condução do impulso elétrico em nervos e 

músculos. Deste modo, o tecido ósseo tem uma grande capacidade de 

remodelação, renovando-se constantemente para responder às necessidades 

metabólicas do corpo e a manutenção da estabilidade da calcemia (MARX e GARG, 

1998). O osso tem a função de suporte, proteção dos órgãos internos e em conjunto 

com os músculos promovem a movimentação dos seres (DOROZHKIN, 2007). 

Em nível molecular, o osso é constituído, basicamente, de uma matriz 

orgânica colagênica (colágeno tipo I), contendo proteoglicanas de baixa massa 

molecular e proteínas não colagênicas, que correspondem a 25% de seu peso; uma 

parte mineral, principalmente hidroxiapatita (HA) correspondente a 65% e água 

(10%). (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004). 

Macroscopicamente há duas formas de osso: cortical (compacto) e esponjoso 

(medular) (Figura 3). No osso compacto, a matriz de colágeno está organizada em 

forma de lamelas concêntricas, geralmente ao redor de um canal vascular central, 

constituindo o sistema de Harvers. Os canais centrais contendo nervos e vasos 

sanguíneos se comunicam entre si e com a cavidade medular óssea através dos 

canais de Volkmann. Já o osso esponjoso apresenta uma matriz mais porosa, 

organizada em trabéculas (MARX e GARG, 1998) (Figura 4). As diferenças entre 

osso cortical e esponjoso não são apenas estruturais, mas também funcionais. 

Assim, o osso cortical dá resistência e proteção, enquanto que o esponjoso atua nas 

funções metabólicas. O osso cortical ou compacto é encontrado nas diáfises de 

ossos longos e na superfície externa de ossos chatos. O osso esponjoso ou medular 

delimita espaços intertrabeculares que são preenchidos por medula óssea vermelha, 

onde há a produção ativa de células sanguíneas a partir de células mesenquimais, 
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ou, com o envelhecimento, por medula óssea amarela, um sítio de reserva de 

gordura (Sommerfeldt, 2001). 

 
Figura 3 – Região anterior da mandíbula apresentando os dois tipos de osso: 
compacto e esponjoso. 
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Figura 4 – Figura esquemática do sistema haversiano nos ossos compacto e 
esponjoso. (Adaptada de John Willey & Sons Inc.) 

 

Protegendo externamente o osso existe uma fina camada de tecido conjuntivo 

com grande potencial osteogênico, denominado periósteo, e um tecido equivalente, 

o endósteo, que recobre as superfícies internas dos ossos (AMADEI et al.,2006). 

Histologicamente existem quatro tipos de tecido ósseo: o trabeculado ou esponjoso, 

o composto, o lamelar e o fasciculado. O osso trabeculado desempenha importante 

papel durante o reparo ósseo, sendo o primeiro tecido ósseo a ser formado. 

Caracteriza-se por uma velocidade de formação muito rápida (30-50µm ao dia ou 

mais), tem uma matriz de colágeno desorganizada sem a estrutura lamelar dos 

sistemas Harvesianos e frágil, exibindo pouca resistência biomecânica. É o tecido 

ósseo predominante durante o desenvolvimento pré-natal, por isso é referido como 

“osso embrionário”, um termo incorreto, visto que todos os adultos têm habilidade de 

formar este tipo de osso. Também é o tecido que caracteriza a primeira fase da 

regeneração óssea, e apesar de formar-se muito rapidamente, é absorvido e 
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substituído pelo osso lamelar (DOROZHKIN, 2007). Este, por sua vez, é o tecido 

ósseo maduro, com alta resistência mecânica. Caracteriza-se por formar-se bem 

devagar, a uma velocidade de 0,6µm por dia e por ter uma estrutura altamente 

organizada de fibras colágenas e cristais de minerais (AMADEI et al.,2006). O termo 

“tecido ósseo intermediário” é usado para descrever o estágio de transição entre o 

osso trabeculado ao osso lamelar, durante a fase de remodelação. E, finalmente, o 

tecido ósseo fasciculado é o osso encontrado na zona de inserção de ligamentos 

das articulações. Este tipo de osso é de importância particular na odontologia porque 

está presente adjacente ao ligamento periodontal (MELCHER, 1970; ROBERTS et 

al.,1987). 

Células presentes no tecido ósseo: 

1. Osteoblastos: células cubóides organizadas em uma camada contínua 

sobre a matriz osteóide ou camada não mineralizada da matriz, que recobre a 

superfície óssea mineralizada. Estas células são responsáveis pela 

osteogênese, isto é, pela síntese e secreção da matriz orgânica, sua 

maturação e mineralização. O osteoblasto além de sintetizar e secretar o 

colágeno tipo I, que corresponde a 90% da matriz orgânica, também produz 

as outras proteínas não colagênicas encontradas na matriz, como: 

sialoproteína óssea, osteopontina, osteonectina, osteocalcina, proteínas 

ósseas morfogenéticas (BMPs), proteoglicanas e outras (MISCH, 2006). É 

uma célula muito rica em fosfatase alcalina, enzima essencial para o processo 

de mineralização da matriz (MARX e GARG, 1998). Vários fatores sistêmicos 

e locais regulam o seu número, a sua diferenciação e a sua atividade, 

incluindo fatores autócrinos. Assim, estas células possuem receptores para 

hormônios sistêmicos (paratormônio, estrógenos, glicocorticóides, insulina, 

hormônios tireoideanos), vitamina D3 e fatores locais como prostanóides 

(PGE, PGF2α), citocinas (TGF-βs, BMPs, FGFs, IGF-1, PDGF) e interleucinas 

(RAISZ e RODAN, 1998). Os osteoblastos se diferenciam a partir de células 

mesenquimais indiferenciadas, e a sua diferenciação em osteoblastos 

depende de estímulos externos, fatores de crescimento, hormônios e 

interações celulares (MISCH, 2006). 
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2. Osteócitos: são osteoblastos incorporados à matriz óssea mineralizada, 

durante a osteogênese. Apresentam longas projeções citoplasmáticas que 

delimitam canalículos intercomunicantes constituindo uma rede de 

comunicação entre as células e a superfície óssea (Figura 5) (MISCH, 2006). 

3. Osteoclastos: são células grandes multinucleadas, formadas pela fusão de 

células mononucleares. Quando ativo é polarizado, com parte da membrana 

envolvida na absorção fortemente aderida à superfície óssea e que delimita a 

zona absorvente da célula, denominada “borda em escova” ou “borda 

franjada”. Com o início da absorção aparece uma depressão na superfície 

óssea junto à borda em escova que é conhecida como lacuna de Howship ou 

lacuna de reabsorção (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004, MARX e GARG, 

1998). 

 

Figura 5 – Transição dos tipos celulares do pré-osteoblasto ao osteócito 
durante a diferenciação da linhagem osteoblástica. (1) pré-osteoblasto, (2)pré-
osteoblasto, (3) osteoblasto (4) osteoblasto-pré-osteócito, (5,6) pré-osteócito, 
(7)osteócito jovem, (8) osteócito antigo (modificado de FRANZ-ODENDAALet 
al.2006. 

 

 A interação da atividade de osteoblasto-osteoclasto é responsável pela 

remodelação óssea, ou seja, a absorção e a neoformação óssea contínua que 

ocorre em todos os ossos (RODAN e MARTIN, 1981). Deste modo, os osteoblastos 
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produzem fatores que vão influenciar a diferenciação e função dos osteoclastos, 

alguns destes são depositados e armazenados na matriz e outros secretados 

localmente em resposta a hormônios ou fatores locais. Segundo RODAN e MARTIN 

(1981), os receptores para a maioria dos fatores osteolíticos são encontrados nos 

osteoblastos e não nos osteoclastos. Em cultura, os osteoclastos absorvem osso em 

resposta a fatores liberados por osteoblastos estimulados (MCSHEEHY e CMBERS, 

1986) e os componentes da matriz óssea é que atraem e ativam os osteoclastos 

(THESINGH e BURGER 1983). Por outro lado, a absorção óssea libera fatores que 

recrutam e ativam os osteoblastos (AMADEI et al.,2006). 

Um destes fatores que controlam o comportamento do osteoclástico é a 

osteoprotegerina (OPG), descoberta em 1997 por SIMONET et al. Os autores 

observaram que a sua superexpressão em camundongos transgênicos resultava em 

osteopetrose devido ao bloqueio da diferenciação de osteoclastos. A identificação e 

o estudo funcional da OPG mostraram que, além de esteróides e outros hormônios, 

novas moléculas secretadas podem atuar sistemicamente no controle da 

diferenciação de osteoclastos. Obviamente a identificação de um receptor solúvel 

que controla a osteoclastogênese sugeriu que deveria existir um fator associado a 

este receptor, o qual foi chamado de RANKL, ou fator de diferenciação de 

osteoclastos (ODF). RANKL estápresente na membrana de precursores de 

osteoclastos, bem como solúvel no microambiente ósseo. A deficiência em RANKL 

leva a osteopetrose (KARSENTY, 1999). 

2.2-Regeneração tecidual guiada 

A técnica de regeneração tecidual guiada (RTG), muito utilizada em 

periodontia foi inicialmente descrita por Gottlow et al. (1986) e Nyman  et al.( 1982), 

que possibilitou o desenvolvimento da técnica da regeneração óssea guiada (ROG) 

para a correção de defeitos ósseos.  

A RTG baseia-se no princípio da exclusão de células que não possuem o 

potencial regenerativo, permitindo o amadurecimento e estabilização do coágulo 

sanguineo e a chegada de células do ligamento periodontal para repovoar o defeito, 

com o potencial de diferenciar-se em novo osso, ligamento periodontal e cemento 

(WIKEJÖ, SELVIG, 1999). Na prática clínica, a utilização da técnica de regeneração 
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óssea guiada (RTG) é utilizada para reconstruir a estética facial, contornos dos 

tecidos moles e duros (BUSER et al 2009). 

A ROG baseia-se no conceito da osteopromoção, que se refere ao uso de 

meios físicos para promover um selamento total de um local anatômico para prevenir 

que outros tecidos, principalmente tecido conjuntivo, interfiram na osteogênese, bem 

como no direcionamento da formação óssea. Esta barreira é colocada em contato 

direto com a superfície óssea circunjacente, posicionando o periósteo na superfície 

externa da membrana (ANDRADE-ACEVEDO R, et al, 2004). 

  A completa neoformação óssea pela técnica de ROG deverá obedecer aos 

quatro princípios básicos, sendo eles o da biocompatibilidade, oclusividade, atuar 

como suporte físico vascular e possuir estabilidade mecânica (ANDRADE-

ACEVEDO R, et al, 2004).   

 Segundo Williams (1981), biocompatibilidade é a condição da relação 

existente entre um biomaterial e um meio fisiológico sem que o material afete contra 

e significativamente o organismo, ou o ambiente do organismo afete contra e 

significativamente o material. 

 A necessidade de uma membrana ser totalmente oclusiva ainda é 

controversa, mas a teoria da exclusão celular não é inválida. A manutenção do 

espaço durante todo o período de cicatrização depende da integridade mecânica e 

física da membrana. A rigidez ainda é considerada fator importante para a criação 

do espaço, entretanto, deve haver adaptação ao contorno ósseo sem memória tal 

que volte a seu contorno original. Quanto melhor a adaptação da membrana, mais 

completa será a regeneração (BUSER et al., 1996). 

Os problemas mais frequentes associados à ROG e uso das membranas são, 

além do risco de ver colapso total ou parcial da membrana, o risco de exposição por 

deiscência do tecido mole e posterior infecção (BECKER et al,1990). 

Deve-se considerar vários fatores à respeito do material e estrutura das 

membranas que serão usadas na RTG. Além de ser biocompatível, ela deve ter a 

capacidade de criar e manter espaço adequado para suportar o tecido neoformado 

(OH et al, 2003). O selamento periférico entre a barreira e a superfície óssea 
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adjacente à área testada deve prevenir a invasão de tecido conjuntivo externo e o 

deslocamento da membrana (ASHLAN, 2004). Outros fatores de importância são: o 

grau de porosidade da barreira, a qual irá influenciar o resultado da cicatrização 

(LUNDGREN et al, 1998), se é absorvível (LU,2003) ou não-absorvível 

(MACEDO,2003) e  de fácil aplicação. 

Quanto à porosidade, as barreiras podem apresentar perfurações com a 

intenção de otimizar a formação óssea (WIKEJÖ,2003). Contudo, existem 

controvérsias entre os autores. Lundgren e Taylor (1998) concluíram que 

membranas sem perfurações ou porosidades (oclusivas) permitiram o aumento do 

tecido ósseo com altura uniforme, superfície nivelada e sem crescimento de tecido 

conjuntivo. Já as perfuradas permeáveis, mostraram uma taxa de crescimento ósseo 

mais eficiente, porém com distribuição desigual e invasão de tecido conjuntivo, 

independente do diâmetro das perfurações (LUNDGREN et al, 1998). Mardas et al 

(2003) constataram que nas membranas oclusivas, somente células derivadas da 

cavidade medular (endósteo), endotélio e tecido perivascular do osso da mandíbula 

participaram do processo de indução óssea (MARDASet al,2003).  

Já no grupo das membranas permeáveis foi observada pela análise 

histológica a migração de células mesenquimais indiferenciadas do tecido conjuntivo 

subcutâneo e músculos, além da proliferação de tecidos moles adjacentes por meio 

das perfurações. Apesar disso, quantidades similares de osso foram formadas nos 

dois grupos (permeável e não permeável) independente da falta de migração de 

células mesenquimais indiferenciadas dos tecidos moles adjacentes. A porosidade 

da barreira física não foi absolutamente necessária para a neoformação óssea na 

técnica de RTG, a quantidade de osso formado depende do volume do espaço 

criado pela membrana (MARDAS et al., 2003). 

Estudos indicam um melhor preenchimento dos defeitos obtidos com o uso de 

uma membrana não-absorvível (WIKEJÖ, 2003). No entanto, este tipo de membrana 

apresenta algumas desvantagens como: necessidade de segunda intervenção 

cirúrgica para remoção e elevada taxa de exposição da membrana devido a 

recessão gengival, desconforto para o paciente, elevado custo e infecções pós-

operatórias (SIMION,1999). 
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2.3- Classificação dos enxertos ósseos 

O reparo de lesões ósseas, qualquer que seja o tratamento envolvido, pode 

ocorrer através de quatro mecanismos: 

1. Osteogênese: Promove o crescimento ósseo pela transferência de 

osteoblasto no enxerto; 

2. Osteoindução: Possibilita a formação do osso novo a partir de células 

osteoprogenitoras, derivada de células indiferenciadas do lócus receptor sob 

o estímulo de uma ou mais substâncias indutoras liberadas do enxerto de 

matriz óssea, com a proteína morfogenética óssea; 

3. Osteocondução: Proporciona o crescimento ósseo a partir de células 

osteoprogenitoras que migram do tecido circunjacente pela superfície do 

material enxertado, dando origem a osteoblastos responsáveis pela 

neoformação óssea no local; 

4. Osteopromoção: Isola o defeito da invasão de células de tecidos 

competidores com alta taxa de proliferação, limitando ou mesmo impedindo 

com isso o fibrosamento de parte do sítio da lesão. 

O tecido ósseo alia resiliência e resistência em função de suas características 

físico-químicas e biológicas particulares. Portanto, é desejável que os materiais 

osteosubstitutos apresentem propriedades mecânicas similares àquelas do osso, 

além de fornecer suporte para proliferação celular e regeneração (DE PAULA, 

2009). 

 Nesse contexto os materiais osteosubstitutos podem ser classificados 

de acordo com sua origem. Sendo assim classificados em autógeno, alógeno, 

xenógeno e aloplástico ou sintéticos. 

2.3.1- Enxerto autógeno 

O enxerto autógeno é o material utilizado normalmente e com melhores 

resultados, sendo considerado como "gold standard". Nesse tipo de tratamento, 

obtém-se tecido ósseo do próprio paciente, tendo como área doadora, 

freqüentemente, a região da crista ilíaca e, em alguns casos de cirurgias orais, as 
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regiões do túber da maxila, retromolar e mentoniana. Apresenta vantagens como 

ausência de resposta imune e a possibilidade de se levar células osteoprogenitoras, 

juntamente com fragmentos ósseo que atuam como condutores das células de 

reparo para o tecido lesado (MISCH, 1998). Entretanto, existem desvantagens na 

utilização desse tratamento como a limitação da quantidade e qualidade do tecido a 

ser removida, a necessidade de um segundo sítio cirúrgico, o pós-operatório 

desagradável, a morbidade, o custo da internação e possibilidade da ocorrência de 

seqüelas (TAKAMORI, 2004). 

2.3.2- Enxerto alógeno 

Os enxertos alógenos, aqueles obtidos de doadores da mesma espécie, não 

possuem células osteoprogenitoras, mas têm capacidade de osteoindução e 

osteocondução. Podem ser encontrados em duas formas principais, o osso alógeno 

não-desmineralizado liofilizado (FDBA) e o osso alógeno desmineralizado liofilizado 

(DFDBA). Este material possui características próximas às do tecido do paciente a 

ser tratado, além de maior facilidade de obtenção que o enxerto autógeno, sem a 

necessidade de um segundo sítio cirúrgico. Porém, existe a possibilidade de 

resposta imune e transmissão de doenças como AIDS e hepatite, por exemplo, 

sendo necessário um controle rigoroso, além de um tratamento adequado desse tipo 

de enxerto (ROSENBERG e ROSE, 1998). A utilização de enxertos alógenos exige, 

ainda, a existência de um banco de ossos, cuja manutenção demanda um grande 

custo (DE PAULA, 2009). 

2.3.3- Enxerto xenógeno 

Alternativa de tratamento é o emprego de xenoenxertos, ou seja, materiais 

obtidos de doador de outra espécie. Através de diferentes técnicas de 

processamento são produzidos biomateriais com propriedades físico-químicas 

similares ao osso humano. Além disso, a fonte é abundante e minimizam o risco de 

transmissão de doenças. Os biomateriais de origem bovina têm sido estudados 

desde a década de 60. Sua resistência biomecânica é muito similar à do osso 

humano e tratamentos adequados para a sua obtenção podem evitar respostas 

imunológicas ou inflamatórias adversas (JARDELINO, 2009). 
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2.3.4-Enxerto aloplásticos 

Os materiais aloplásticos são osteosubstitutos sintéticos facilmente 

disponíveis e que dispensam a necessidade de sítio doador do paciente. Idealmente, 

devem ser biocompatíveis com o tecido do hospedeiro, não-antigênicos, não 

carcinogênicos e não inflamatórios. Adicionalmente, eles devem ser suficientemente 

porosos e interconectivos para permitir a invasão e o crescimento no interior e em 

torno do implante (osteocondução), capazes de estimular osteoindução, reabsorção 

e reposição por osso, radiopacos para permitirem boa visualização e distinção 

radiográfica, aptos a resistir à esterilização sem perder qualidades favoráveis, 

estáveis em várias temperaturas e sob umidade, baixo custo e de fácil obtenção. 

 A maioria dos materiais aloplásticos são osteocondutores e as principais 

limitações são a reabsorção lenta e muitas vezes a cápsula de tecido conjuntivo que 

pode afetar estabilidade do enxerto (KREBSBACH et al, 1998). Materiais 

aloplásticos podem ainda apresentar várias desvantagens como não integração, 

infecção e toxicidade (OKLUND, 1986). 

Inserido no grupo dos materiais aloplásticos temos os metais, as cerâmicas e 

os polímeros; dentre os quais se destacam os alginatos. 

2.3.4.1- Alginatos  

Dentre os diversos polímeros utilizados na tecnologia de liberação controlada 

de substâncias bioativas, destacamos o alginato ou algin. Este corresponde a um 

polissacarídeo de parede celular, extraído com álcalis diluídos de várias espécies de 

algas marrons marinhas (Classe Peophyceae, espécies Fucus serratus, 

Ascophyllum nodosum, Laminaria digitata, Laminaria cloustonii, Ecklonia maxima e 

Macrocystis pyrifera), sendo constituído por resíduos de ácidos α-L-gulurônicos e 

ácidos β-D-manurônicos unidos por ligações 1→ 4 de composição e estrutura 

seqüencial amplamente variada (BOBBIO e BOBBIO, 1992; RHIM, 2004; 

SANTACRUZ et al., 2002; WONG, 1989; BELITZ e GROSCH, 1988) (Figura 6). 
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Figura 6 – Estrutura química de ácido algínicos: a) ácido manurônico, b) ácido 
gulurônico (FRANCHETTI e MARCONATO, 2006) 

 

O ácido algínico é um polímero linear constituído por unidades de ácidos α-

Lgulurônicos e ácidos β-D-manurônicos, unidos por ligações β-1,4. Os alginatos 

comerciais apresentam um grau de polimerização oscilando entre 100 e 1000 

unidades de ácido urônico na cadeia polimérica e o seu peso molecular costuma 

encontrar-se no intervalo compreendido entre 32.000 e 200.000 Dalton. Os grupos 

carboxílicos possuem valores de pKa entre 3,4 e 4,4. (WONG, 1989; BELITZ e 

GROSCH, 1988). 

O ácido algínico e os sais de alginato, formados com metais di e trivalentes 

(cálcio, por exemplo) são insolúveis em água enquanto que os sais de alginato de 

metais alcalinos (sódio e potássio, por exemplo), magnésio, amônio quaternário e 

aminas, ao contrário, apresentam solubilidade em água (BELITZ e GROSCH, 1988; 

COULTATA, 1984; WONG, 1989; FENNEMA, 1996). 

O ácido algínico é um polissacarídeo que naturalmente contém grupos 

carboxílicos em cada resíduo constituinte e possui várias habilidades para materiais 

funcionais. A propriedade mais útil dos alginatos é sua habilidade em reagir com 

cátions polivalentes, especialmente íons de cálcio, para produzir géis fortes ou 

polímeros insolúveis utilizados pela indústria de alimentos e biotecnologia 

(imobilização de células e enzimas). Em outras palavras, os íons cálcio são capazes 

de formar complexos com quatro resíduos de unidades de ácido gulurônico dando 

origem, com isso, a uma estrutura conhecida como “Egg Box” (RHIM, 2004; 

SANTACRUZ et al., 2002; COULTATA, 1984). 
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Figura 7 – Estrutura Egg Box do alginato de cálcio (COULTATA,1984). 

 

Através da adição de íons cálcio ou por acidificação de soluções de alginato 

sódico podem ser obtidos géis, películas ou fibras. Em outras palavras, além da 

gelificação em presença de baixa concentração de íons di e trivalentes à 

temperatura ambiente, o alginato apresenta também a capacidade de formar gel 

sem a presença de tais íons, porém em condições de pH igual ou inferior a três. 

Entretanto, para a formação homogênea de géis, é necessário que a reação ocorra 

lentamente (BELITZ e GROSCH, 1988; FENNEMA, 1996). 

Os resíduos de ácidos L-gulurônico e D-manurônico costumam encontrar-se 

arranjados em regiões compostas somente de uma ou outra unidade, chamadas de 

blocos-M e blocos-G, assim como pode apresentar regiões onde as duas unidades 

alternem. Destaca-se o fato de que os blocos homogêneos costumam 

apresentarem-se mais resistentes a hidrólise que os blocos onde haja alternância de 

unidades (SHIDI, 1993; WONG, 1989). 

Tanto a proporção entre ácido manurônico e ácido gulurônico (M/G) quanto a 

estrutura do polímero determinam as propriedades de solubilidade do alginato. A 

proporção entre os resíduos componentes do alginato é em geral aproximadamente 

1,5 (M/G) sendo esta variável em função da procedência do polissacarídeo (SHIDI e 

N, 1993; BELITZ e GROSCH, 1988). As soluções dos alginatos são muito viscosas 

com propriedades que dependem da relação M/G, do peso molecular e do íon que 

neutraliza os grupos ácidos, presente em solução. Em ausência de cátions di e 

trivalentes, a viscosidade da solução de alginato será pequena. Por outro lado, o 

congelamento ou descongelamento de soluções de alginato sódico, em presença de 

cálcio, pode conduzir ao aumento da viscosidade final da solução (FENNEMA, 

1996). 
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A viscosidade das soluções diminui conforme o aumento da temperatura e é 

ligeiramente influenciada por mudanças do pH entre 4,5 e 10, no entanto, aumenta a 

valores de pH inferiores a 4,5, alcançando o máximo entre 3 e 3,5 (BELITZ e 

GROSCH, 1988; FENNEMA, 1996). 

O mecanismo de ação dos alginatos consiste em uma reação de troca iônica 

entre os íons do biomaterial com os íons presentes no exsudato da ferida. Quando 

colocado em contato com a lesão, os íons cálcio presentes nas fibras de alginato, 

são trocados pelos íons sódio contidos no exsudato, permitindo, desta forma, que as 

fibras de alginato transformem-se em um gel solúvel com propriedades reológicas 

definidas. As características do gel formado estão relacionadas aos teores de sódio 

e cálcio, bem como a proporção entre unidades formadoras da fibra. O gel formado 

promove um micro-ambiente úmido na lesão, ideal para cicatrização (MORGAN, 

1996; THOMAS, 2000; SCHMITZ, 2000). 

Estudo in vitro foi realizado utilizando fibroblastos humanos, para examinar o 

efeito do alginato de cálcio na proliferação e na mobilidade dessas células. Neste 

estudo, o alginato de cálcio aumentou a proliferação de fibroblastos e os íons cálcio 

presentes no curativo modificaram sua mobilidade. Estes resultados sugerem que o 

alginato de cálcio testado pode melhorar aspectos celulares da cicatrização normal 

(DOYLE, 2000). 

2.3.4.2-Biocerâmicas 

A década de 70 marcou o início do uso mais intenso de materiais cerâmicos 

com propriedades que possibilitam a sua classificação como biocerâmicas. Segundo 

Hulbert, S. F.; Cooke, F. W (1970) a primeira biocerâmica com uso muito difundido 

neste período foi a alumina densa (a-Al2O3). Este material, devido a sua capacidade 

de não gerar reações de corpo estranho exacerbado e por sua elevada resistência 

mecânica, vem sendo usado com freqüência até hoje em próteses ortopédicas que 

substituam ossos ou parte deles que são submetidos, na sua atividade funcional a 

esforços elevados.  

Assim, em termos gerais, as biocerâmicas são classificadas em bioinertes e 

bioativas (AOKI, 1988, VALLET-REGL, 1997, WILLIAMS, 1987), ressalta que de 
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acordo com a Conferência da Sociedade Européia para biomateriais realizada na 

Inglaterra em 1986. O termo bioinerte não é adequado, já que todo material induz 

algum tipo de resposta do tecido hospedeiro, mesmo que mínima, devendo, por este 

motivo, ser evitado.  

No entanto, o termo ainda é comumente utilizado. O material bioinerte foi 

definido por June Wilson (1997) como sendo um material que apresenta uma 

resposta interfacial mínima não resultante na ligação ou na rejeição do tecido 

hospedeiro, formando uma cápsula fibrosa ao redor do material. Como exemplos de 

biocerâmicas bioinertes podemos citar a alumina (a-Al2O3), zircônia (ZrO2) e dióxido 

de titânio (TiO2) (Aoki, H (1988) e Vallet-Regí, M(1997)). Por outro lado, uma 

biocerâmica bioativa (termo ainda aceito) é definida como aquela que induz uma 

atividade biológica específica (Williams, D. F, 1987), como exemplos destas últimas 

destacam-se a hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2], o fosfato tricálcico [Ca3(PO4)2] e os 

biovidros. 

As biocerâmicas também são biodegradáveis e bioativas. As cerâmicas 

biodegradáveis são absorvidas gradativamente na medida em que há a sua 

substituição pelo tecido neoformado (DEE et al., 2002), logo, sua velocidade de 

absorção deve ser semelhante à da neoformação óssea (DUCHEYNE e QIU, 

1999;MASTROGIACOMO et al., 2005; SILVA, 2006), enquanto que os produtos 

originários desta degradação devem ser absorvidos ou eliminados pelo organismo 

(DEE et al., 2002). O sulfato de cálcio (gesso) e o fosfato tricálcico representam 

exemplos deste tipo de cerâmica (KAWACHI et al., 2000). 

A bioatividade das cerâmicas se caracteriza por uma ligação de forma direta 

ao tecido ósseo, por meio da superfície carbonatada, formada pela dissolução da 

biocerâmica com liberação de íons cálcio e fosfato, que precipitam no microambiente 

tecidual, o que resulta em uma íntima associação entre os componentes do tecido e 

a biocerâmica, participando ativamente do mecanismo reparador deste tecido (DEE 

et al., 2002; FULMER et al., 2002; LEGEROS, 2002). Em adição, íons, como 

carbonato, advindo dos fluidos biológicos, também são incorporados ao biomaterial, 

o que contribui para íntima união entre os componentes do tecido e a biocerâmica. 

Como exemplos destas biocerâmicas, têm-se o fosfato tricálcico (TCP), o biovidro e 

a hidroxiapatita (HA) (LEGEROS, 2002). Estas cerâmicas, além de bioativas, são 
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biocompatíveis e osteocondutoras, e podem ser utilizadas em diversas formas de 

apresentação, como pó, partícula, bloco, esfera, o que as torna apropriadas ao 

reparo de lesões ósseas (KAWACHI et al., 2000; LEGEROS, 2002). Contudo, 

possuem solubilidade variável (FULMER et al., 2002) e baixa resistência mecânica 

(KAWACHI et al., 2000; LEGEROS, 2002), que restringem seu uso em regiões onde 

esta propriedade seja fundamental (HENCH, 1998; KAWACHI et al., 2000).Uma 

forma de contornar tal restrição é a utilização de metais (aço inoxidável, cobalto, 

titânio e cromo) revestidos com cerâmicas. 

Além da alumina densa, outras cerâmicas como a zircônia (ZrO2), o dióxido 

de titânio (TiO2), os fosfatos de cálcio e as vitro cerâmicas de sílica/fosfato de cálcio, 

são muito difundidas atualmente. O uso das biocerâmicas tem se estendido desde o 

emprego isolado do material até outras formas de utilização, como por exemplo, no 

revestimento de próteses metálicas ou na associação com materiais poliméricos, tais 

como o colágeno. 

As biocerâmicas têm sido empregadas na forma densa e na forma porosa.  

Apesar do aumento da porosidade diminuir a resistência mecânica do material 

isoladamente, a existência de poros com dimensões adequadas favorece o 

crescimento de tecido através deles, fazendo com que ocorra um forte 

entrelaçamento do tecido com o implante. Por conseguinte, aumentando a 

resistência do material in vivo (LACOUT, 1992). 

O grande número de artigos relacionados com as rotas de síntese têm 

mostrado uma profunda relação entre os métodos de obtenção e as propriedades 

das biocerâmicas. Entre as variáveis determinantes destas propriedades, a 

estequiometria, a estrutura cristalina, a porosidade e interconectividade são 

determinantes para o comportamento biológico de tais materiais (HeENCH, e 

ETHRIDGE, (1982) e LACOUT, (1992)). 

2.3.4.2.1-Hidroxiapatita 

A hidroxiapatita é o constituinte mineral natural encontrado no osso 

representando de 30 a 70% da massa dos ossos e dentes. A hidroxiapatita sintética 

possui propriedades de biocompatibilidade e osteointegração, o que a torna 
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substituta do osso humano em implantes e próteses, daí o grande interesse em sua 

produção (MAVROPOULOS, 1999). 

A capacidade de adsorção da hidroxiapatita está relacionada à estrutura do 

poro e à natureza físico-química da superfície do sólido. Estas propriedades 

somadas à sua alta capacidade de adsorver e/ou absorver moléculas fazem da 

hidroxiapatita um excelente suporte para ação prolongada de drogas 

anticancerígenas no tratamento de tumores ósseos, e também eficiente no 

tratamento de remoção de metais pesados em águas e solos poluídos 

(MAVROPOULOS, 1999). 

A hidroxiapatita ocorre raramente na natureza, porém sua estrutura é similar a 

fluorapatita (com o grupo OH- ocupando os sítios do F-) (LOGAN, 1995). A 

hidroxiapatita é o fosfato de cálcio mais estável e menos solúvel de todos, sua 

fórmula é Ca10(PO4)6(OH)2, com razão Ca/P igual a 1,67, podendo ter essa razão 

estendida até 1,5. Dois tipos de hidroxiapatitas devem ser considerados: as 

sintetizadas em altas temperaturas e que apresentam boa cristalinidade e tamanho 

de cristais grandes e as hidroxiapatitas sintetizadas em baixas temperaturas que 

apresentam baixa cristalinidade e tamanho de cristais pequenos. A hidroxiapatita 

precipitada por via úmida possui características similares às do tecido ósseo e 

dentário, diferentemente da hidroxiapatita sintetizada a altas temperaturas 

(FULMAN, 1992). 

A incorporação de cátions bivalentes como Mg2+, Zn2+, Pb2+ e Cd2+, promove 

mudanças nas propriedades estruturais, cristalinidade e morfologia, além de 

mudanças nos parâmetros de rede. A liberação gradual dos íons substituintes na HA 

poderia favorecer o reparo ósseo (Mg2+ e Zn2+) (WEBSTER et al., 2004; 

FERNANDES et al., 2009). A existência de dois sítios de íons cálcio traz 

conseqüências importantes para as hidroxiapatitas que contém impurezas 

catiônicas, pois suas propriedades estruturais podem ser afetadas dependendo do 

sítio ocupado pelo cátion da impureza (ELLIOTT, 1994). 

A hidroxiapatita, por ser o principal constituinte da fase inorgânica do osso, 

tem sido muito estudada. Suas características químicas e estruturais possibilitam 

seu uso na área médica como material biocompatível em implantes e próteses. Na 
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ortopedia existe um particular interesse em usá-la como revestimento de próteses 

metálicas para promover a ligação interfacial estável entre o material implantado e o 

tecido vivo (FULMAN, 1992). 

No tratamento de tumores, esse biomaterial vem sendo usado como suporte 

de ação prolongada. A introdução de drogas anticancerígenas em blocos de 

hidroxiapatita porosa permite que o tratamento da doença seja realizado com a 

liberação gradual da droga no organismo (FULMAN, 1992). Sob este aspecto essa 

técnica é atrativa, pois combina o tratamento do tumor e neoformação do osso 

reabsorvido. 

Na área odontológica a hidroxiapatita é utilizada para preservar a arquitetura 

alveolar após extração de um ou vários elementos dentários, como também, 

recuperação de áreas com reabsorção ósseas (WEBSTER et al., 2004). 

 

Figura 8 - Arranjo atômico da hidroxiapatita (Adaptado de McGREGOR, 1998). 

2.3.4.3-Capsul 

A National Starch and Chemical Corporation dos Estados Unidos 

desenvolveu, após muitas pesquisas, um amido modificado chamado Capsul® que 

corresponde a um amido de milho ceroso enzimaticamente modificado. 

Esta modificação consiste em acrescentar um componente lipofílico – 

Succinato de octanil - o que, nas formulações, aumenta a capacidade e a 

estabilidade de emulsões. Em outras palavras, o Capsul®, também conhecido por 
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amido octenilsuccinato, é obtido pela esterificação do amido com o ácido 

octenilsuccinato anidro resultando, com isso, num amido hidrofobicamente 

modificado (MAIA, 2004; FINOTELLI, 2002; ABURTO et al., 1998). 

A produção de amidos modificados é uma alternativa que vem sendo 

desenvolvida há algum tempo com o objetivo de superar uma ou mais limitações dos 

amidos nativos e assim aumentar a utilidade e aplicabilidade deste polímero pelas 

indústrias (SILVA et al., 2006). 

As razões que levam à modificação do amido incluem modificar as 

características de gelatinização, diminuir a retro degradação e a tendência das 

pastas em formarem géis, aumentar a estabilidade das pastas ao resfriamento e 

descongelamento, preservar a transparência e a adesividade das pastas ou géis, 

melhorar a textura das pastas ou géis, permitir a formação de filmes, adicionar 

grupamentos hidrofóbicos e introduzir poder emulsificante (SILVA et al., 2006). 

O amido representa um polímero com habilidade para o aprisionamento de 

moléculas em tecnologias de liberação controlada de substâncias bioativas. Esta 

habilidade encontrada no carboidrato ocorre devido a sua fração amilose que é 

capaz de formar estruturas helicoidais e, com isso, complexos muito estáveis. 

Entretanto, devido a sua natureza hidrofílica, o amido e seus hidrolizados não 

oferecem propriedades emulsificantes quanto aos ingredientes aprisionados em 

sistemas de liberação controlada (SHIDI, 1993). 

O Capsul® tem a capacidade de oferecer excelente propriedade emulsificante 

para óleos essenciais cítricos, óleos vegetais e uma grande variedade de mistura 

com voláteis, estabilizando-os para a secagem por atomização. O amido de milho 

modificado por inclusão de grupamento lipofílico tem se tornado um substituto de 

proteínas e da goma arábica por custar em média 3 vezes menos, ser usado em 

menor quantidade (em peso), além de estar prontamente disponível (FINOTELLI, 

2002; ABURTO et al., 1998). 

A presença de grupos hidrofóbicos na estrutura do Capsul® torna este amido 

menos sensível à água. Além disso, a habilidade de formação de pontes de 

hidrogênio entre as cadeias deste amido é reduzida, resultando assim na formação 
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de um filme mais flexível e, apesar de constituir-se em um amido modificado, a 

biodegradabilidade do amido é mantida (MAIA, 2004). 

O Food and Drug Administration (FDA) aprovou a adição do succinato de 

octanil com Grau de Substituição (GS) de 0,02. O GS, que expressa o número de 

radicais introduzidos na estrutura do amido, é definido como o número médio de 

substituições por unidades de glicose. Sendo assim, o Capsul®, com GS de 0,02, 

contém 2 substituições por 100 unidades de glicose e este baixo nível de 

modificação resulta em um produto amplamente diferente do amido não modificado. 

Em outras palavras, este amido modificado proporciona uma excelente retenção de 

voláteis quando submetidos ao spray drying além de formar emulsões fisicamente 

mais estáveis e com gotículas menores do que aquelas obtidas com emulsões de 

goma acácia (SHIDI &N, 1993). 

O Capsul® é utilizado pelas indústrias farmacêuticas e alimentícias com 

aprovação do FDA como um aditivo alimentar desde que o conteúdo de 

octenilsuccinato não exceda 3% (MAIA, 2004). A Resolução - RDC nº 259/02, da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dispõe sobre um Regulamento Técnico 

aplicado à rotulagem de todo alimento que seja comercializado, qualquer que seja 

sua origem, embalado na ausência do cliente, e pronto para oferta ao consumidor. 

Segundo esta RDC, a classe de ingredientes “amidos modificados quimicamente” 

deve ser mencionada em rótulos de alimentos embalados pelo nome genérico 

"Amido modificado". Por outro lado, a classe de ingredientes “amidos e amidos 

modificados por ação física ou enzimática”, como no caso do Capsul®, deve ser 

mencionada em rótulos de embalagens de alimentos pelo nome genérico “Amido” 

(ANVISA, 2007). 

2.4-Caracterização Físico-Quimica 

2.4.1-Difração de raios x (DRX) 

O fenômeno de difração ocorre devido ao fato de a radiação de Raios-X 

possuir um comprimento de onda da mesma ordem de grandeza das distâncias 

interplanares existentes nas células unitárias dos cristais. Dessa forma, a radiação 
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atravessa os retículos cristalinos e produz uma figura de difração que, dependendo 

do tipo de célula unitária e da dimensão desta célula, existirá uma determinada 

disposição de picos (pontos de Maximo) no difratograma obtido do material (SMART 

e MOORE, 1995).  Essa técnica é empregada para identificar a quantidade de fases 

presentes e pureza do material, além da presença de fases simples ou múltiplas, 

grau de cristalinidade dessas fases, dentre outros objetivos aliados ao uso de 

métodos matemáticos (LE GEROS et al., 1995). 

2.4.2- Espectroscopia vibracional no infravermelho por 
transformada de Fourier (FTIR) 

A espectroscopia vibracional no Infravermelho por Transformada de Fourier 

(FT-IR) permitirá a caracterização do biomaterial in natura. Esta técnica é utilizada 

para a identificação de grupos funcionais pela comparação do modo vibracional de 

um material padrão. Quando essas moléculas são expostas a radiação com energia 

semelhante à correspondente a essas vibrações (radiação infravermelho), as 

moléculas podem alterar o seu estado de vibração (excitação), e ocorre a absorção 

da radiação correspondente à diferença de energia entre o estado inicial e o estado 

excitado.  

A importância de se aplicar esta técnica em biomateriais deve-se à 

possibilidade de identificação de grupos funcionais pela comparação do modo 

vibracional dos materiais. Além disso, permite identificar algumas substituições 

importantes ou alterações na composição das apatitas. Pode-se diferenciar a 

substituição dos grupos OH- e (PO4)-3 pelos grupos (CO3)-2 por meio da presença 

das bandas de absorção característica, principais grupos funcionais encontrados nas 

apatitas e seus respectivos comprimentos de onda no espectro de infravermelho 

(ELLIOT, 1994; LIMA, 2008). 

2.4.3-Microscopia Eletrônica de varredura (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura é a técnica de caracterização micro-

estrutural mais versátil disponível, onde atualmente é encontrado aplicação em 

diversos campos do conhecimento. A interação de um fino feixe de elétrons 
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focalizado sobre a área ou o micro-volume a ser analisado gera uma série de sinais 

que podem ser utilizados para caracterizar propriedades das amostras, tais como 

composição, superfície, cristalografia e topografia. Os sinais de maior interesse 

referem-se usualmente às imagens de elétrons secundários e de elétrons 

retroespalhados, ao passo que as microondas eletrônicas, o sinal de maior interesse 

corresponde aos de Raios-X característico resultante do bombardeio do feixe de 

elétrons sobre a amostra permitindo a definição qualitativa e quantitativa dos 

elementos químicos presentes em um micro-volume.  

 O uso desta técnica vem se tornando mais frequente por fornecer 

informações de detalhes da superfície do material, com aumentos de até 100.000 

vezes, resultando assim em imagens com aparência tridimensional.  

A intensidade dos elétrons refletidos ou dos secundários pode modular, ponto 

a ponto, a intensidade do sinal em um monitor, gerando uma imagem da superfície 

varrida. Os elétrons refletidos possuem energia aproximadamente igual à do feixe, 

sendo denominados retroespalhados (ERE) ou backscattered (EBS). Neste, ocorre 

espalhamento elástico de elétrons cuja trajetória foi desviada em mais de 90°, em 

direção relação do feixe incidente. Isso mostra uma relação de dependência com o 

número atômico e a energia dos elétrons.  Já os elétrons secundários possuem 

energia baixa (< 50 eV) e compreendem os elétrons da camada de valência perdidos 

que, face a sua baixa energia, emergem das proximidades da superfície da amostra. 

Possibilitando assim visualizar a topografia da amostra, com elevada profundidade 

de foco.    

A análise da amostra pela MEV é mais direta, quando comparada a 

Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET), as imagens observadas são mais 

semelhantes às imagens da microscopia de luz e geralmente é possível observar a 

associação entre a imagem observada com as características superficiais da 

amostra. Essa análise permite a descrição da morfologia dos biomateriais à base de 

fosfato de cálcio, porém é difícil a visualização dos cristais individuais. 

O detector mais usado é denominado espectrômetro energia dispersiva (EDS) 

e fornece os picos de emissão de Raios-X da amostra bombardeada pelo feixe, 

numa faixa ampla de energia. Este tem a possibilidade de fornecer a composição 
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química elementar de um ponto ou região da superfície, possibilitando a 

identificação de praticamente qualquer elemento presente na amostra. Sua função é 

determinar qualitativamente e quantitativamente a composição da amostra em um 

determinado ponto. Essa técnica apresenta como característica a obtenção de um 

espectro rápido que apresenta os picos característicos de raios-x emitido em função 

da interação inelástica do feixe eletrônico com a amostra. Através da Espectroscopia 

Energia Dispersiva observamos tanto os picos Ca específicos como a radiação 

contínua. Para essa avaliação as amostras devem ser sólidas, sem umidade e 

compostas por material condutor, caso contrário, devem ser recobertas com ouro ou 

carbono (GOLDSTEIN et al., 2003). 

O objetivo de se utilizar a técnica da microscopia de varredura é o de obter 

uma imagem mais detalhada dos grânulos de hidroxiapatita presentes no material 

teste. As imagens obtidas pelo MEV-EDS permitem uma análise qualitativa das 

superfícies de interesse.   

2.5-Ensaio de Citotoxicidade 

2.5.1-XTT 

                O teste com XTT baseia-se na habilidade das enzimas desidrogenases 

mitocondriais converterem o sal tetrazólio hidrossolúvel –XTT- (cor amarela) em 

compostos de formazana (cor laranja), mensurando a absorbância a 480nm em uma 

microplaca de 96 poços em espectrofotômetro PowerWave MS2 (BioTek 

Instruments, EUA). (CASTRO SILVA, 2009) 

2.5.2-Vermelho Neutro 

             Vermelho neutro é um teste de sobrevivência/viabilidade na habilidade de 

células viáveis incorporarem o corante vermelho neutro pelos lisossomos, que se 

acumula na sua membrana íntegra; a quantidade de corante incorporado pode ser 

mensurada a 540 nm. (SILVA, 2009) 
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2.5.3-Cristal Violeta 

                   Cristal violeta é um ensaio simples, que avalia a densidade celular por 

coloração de DNA; após a eliminação do excesso do corante, a absorbância a 540 

nm é proporcional a quantidade de células no poço (SILVA, 2009). 

2.6-Escolha do Modelo Animal Camundongo 

A experimentação animal apresenta-se como um aspecto característico do 

campo biomédico, acarretando grande utilização de animais, com diversas 

finalidades. O principal objetivo da pesquisa experimental é gerar dados que serão 

transportados para os seres humanos, sendo largamente utilizada no teste de novas 

drogas e procedimentos (FEIJÓ, 2005). 

No Brasil a Resolução 196/96 contendo as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos traz a exigência de 

que as estas pesquisas devem estar fundamentadas na experimentação pré-clínica 

realizada em laboratórios, animais ou em outros fatos científicos (CONSELHO 

NACIONAL DE SAÚDE). Essas pesquisas pré-clínicas em animais devem ser 

realizadas após testes laboratoriais in vitro (FEIJÓ, 2005). 

A utilização de animais na investigação biomédica acarreta problemas de 

caráter filosófico e moral que diferem segundo as sociedades, os países e as 

culturas. Estas considerações promovem, na realidade, uma séria discussão ética 

sobre a posição dos animais não-humanos dentro da esfera da consideração moral, 

buscando fundamentação para a licitude (ou não) de seu uso. A questão de como 

proteger os animais contra experimentos desnecessários é um tema sensível e 

controverso para a comunidade científica, governo e sociedade (FEIJÓ, 2005) 

Na Odontologia vários animais não-humanos são utilizados em pesquisas 

experimentais nas mais diversas especialidades. Podemos encontrar estudos na 

literatura científica com camundongos, ratos, coelhos, cães, ovinos, suínos, 

caprinos, equinos e primatas, dependendo do objetivo do experimento. 

Assim, importantes linhas de pesquisa adotaram o camundongo como modelo 

experimental. Esse animal tornou-se um modelo atraente devido ao pequeno 
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tamanho (aproximadamente 10 vezes menor do que o rato), curto período 

gestacional (em torno de 21 dias), crescimento rápido dos filhotes e baixo custo de 

manutenção. Além disso, diversos estudos demonstram que os mecanismos 

fisiológicos dos camundongos são próximos aos observados em humanos, o que 

torna interessante o seu emprego em pesquisas (JANSEN e SMITS, 2002). 
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3- Objetivos 

3.1-Objetivo geral 

O objetivo deste estudo é caracterizar as propriedades físico-químicas e 

avaliar a biocompatibilidade e biofuncionalidade das membranas de alginato-capsul 

e hidroxiapatita-alginato-capsul. 

3.2- Objetivos Específicos 

n Caracterizar as propriedades fisico-químicas e morfológicas da membrana; 

n Avaliar a citotoxicidade dos biomateriais; 

n Avaliar a resposta inflamatória ao biomaterial e sua biodegradação; 

n Avaliar o papel das MMP-2, -8 e -9, RECK e caveolina na resposta tecidual 
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4- Material e Métodos 

4.1- Biomaterial 

4.1.1- Síntese das membranas 

As membranas aloplásticas compostas de alginato-capsul (AC) (3:4) e 

alginato-capsul- hidroxiapatita (ACHA) (3:4:4) foram estruturadas a partir de alginato 

de sódio da marca Fluka (Suiça), capsul da marca Kelko (Estados Unidos) e 

hidroxiapatita produzida no CBPF (Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas, Rio de 

Janeiro) por dra. Helena Mavropoulos. As membranas foram tratadas sob imersão 

em solução de cloreto de cálcio (CaCl2, a 0,15M) e adequada às dimensões de 5x5 

mm para o ensaio de biocompatibilidade.  

4.1.2- Esterilização das membranas 

Antes de realizar o experimento, cada material foi embalado individualmente e 

esterilizado por calor úmido/ autoclave (temperatura de 121°C, pressão de 1 ATM, 

tempo do ciclo de 20 minutos). 

4.1.3- Técnicas de caracterizações das membranas 

4.1.3.1- Difração de Raios-X (DRX) 

Os difratogramas de Raios X para as amostras foram obtidos no Laboratório 

de Cristalografia e Difração de Raios-X do CBPF, com o difratômetro de pó Zeiss 

HZG4 usando radiação de CuKa (= 1,5418 Å) e varredura angular de 10 – 100o com 

passo de 0,05/s. 
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4.1.3.2- Avaliação por espectroscopia vibracional no infravermelho 
por transformada de Fourier (FTIR) 

 Os espectros do infravermelho para as amostras 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). 

4.1.3.3- Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura foram obtidas no 

Laboratório de Ultraestrutura Celular Hertha Meyer da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), utilizando o equipamento JEOL JSM 5310. A análise foi realizada 

após a metalização da amostra através da pulverização  com ouro . 

4.1.4- Ensaios de Citotoxicidade 

 A citotoxicidade dos materiais foi determinada utilizando o protocolo definido na 

ISO 10993-5 (International Organization for Standartization. ISO 10993,2009), sendo 

as amostras preparadas como descrito na ISO 10993-12 (International Organization 

for Standartization. ISO 10993,2007). 

a. Células 

Foram utilizados fibroblastos Balb/c 3T3 clone A31 (ATTC, Estados Unidos), 

cultivados em garrafas de 25 cm2 contendo meio de cultura (DMEM) suplementado 

com NaHCO3 (1,2 g/L), ampicilina (0,025 g/L), estreptomicina (0,1 g/L) e 10% de 

soro fetal bovino (SFB) a 37oC em atmosfera úmida, com composição de 95% de ar 

e 5% de CO2.  
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Figura 9 - Fibroblastos Balb/c 3T3 (Fonte: ATCC) 

b. Extrato 

Foi obtido extrato de cada material (AC e ACHA) em meio de cultura DMEM 

por 24h, em incubadora (37oC, 5% de CO2). A proporção utilizada foi de 6cm2 de 

material / mL DMEM. Os controles utilizados foram: poliestireno denso em pérolas + 

DMEM (controle negativo, incubação de 24h) e fenol 0,2% em DMEM (controle 

positivo, sem incubação prévia). Os experimentos foram realizados em quintuplicata 

e com as membranas estéreis. 

 

Figura 10 - Extrato dos materiais. A) Fenol, B) Poliestireno, C) AC e D) ACHA. 

A B C D 



 

 
 

62 

 

c. Procedimento experimental 

Após 24h de incubação em placa de 96 poços (densidade de 1,0 x 104 

células/poço), as células em subconfluência foram tratadas com as diferentes 

diluições do extrato puro por 24h, inclusive para os controles.  

 

Figura 11 - Contagem celular em câmaras de Neubauer 
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Figura 12 - Aspecto celular fibroblastóide típico, 12 hors após semeadura em 
placa de 96 poços. 

 

d. Análise dos resultados 

Para cada ponto de coleta, a viabilidade celular foi avaliada com o kit In 

Cytotox (KXRCV 96.300, Xenometrix, Aleman) que permite o uso de 3 parâmetros 

diferentes de sobrevivência celular: XTT, vermelho neutro e cristal violeta. 

e. Análise estatística 

 Todas as absorbâncias foram diretamente proporcionais ao número real de 

células uninucleadas, baseando-se na lei de Lambert-Beer. Os resultados foram 

expressos em porcentagem, onde: VC = AbsCcE / AbsCsE. VC = viabilidade celular, 

AbsCcE = absorbância das células com extrato, AbsCsE = absorbância das células 

sem extrato, já descontados os brancos (corantes). A análise dos dados (médias e 

desvios-padrão) pelo programa estatístico GraphPad InStat 3.01 Software (Estados 

Unidos), usou teste paramétrico de ANOVA seguido de pós-teste de Tukey, 

considerando diferenças significativas se p<0,05. 

4.2- Caracterização dos animais 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e 

Experimentação Animal do Núcleo de Animais de Laboratório (CEPA-NAL) da 
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Universidade Federal Fluminense sob o registro 0036/08. Todos os procedimentos 

seguiram as normas do COBEA (Colégio Brasileiro de Experimentação Animal). 

Foram utilizados 30 camundongos da espécie Balb-C, mantidos no NAL em 

caixas contendo 5 animais, recebendo ração e água sem restrição. 

A caracterização biológica (biocompatibilidade e biodegradação) foi conduzida 

de acordo com os procedimentos da norma ISO 10993-6 (International Organization 

for Standardization). 

4.2.1- Procedimento anestésico 

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

de Quetamina (cloridrato de cetamina, Veltbrands, Brasil) e 14mg/kg de Rompun 

(xilazina, Veltbrands, Brasil).  

4.2.2- Procedimentos cirúrgicos 

Foi realizada tricotomia e anti-sepsia nas regiões subcutânea e da calota 

craniana do animal com solução de clorexidina 2% (Byoformula®). Em seguida foi 

realizada a incisão da pele e da tela subcutânea com cabo de bisturi número 3 (SS 

White®) acoplado a uma lâmina de nº15; o descolamento do periósteo foi realizado 

utilizando-se um descolador do tipo molt (SS White®) até a exposição do plano 

ósseo da calota craniana para posterior implantação do biomaterial. Foi então 

realizada sutura com fio de nylon 5.0 (Ethicon®, Johnson & Johnson, Brasil) para 

coaptação tecidual do leito cirúrgico e nova anti-sepsia local com clorexidina 2% 

(Byoformula®). 
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Figura 13 - Procedimento cirúrgico: A) Anestesia intramuscular, B) Tricotomia, 
C) Divulsão e implatação do biomaterial nos sítios subcutâneos e subperiostal, 
D) Sutura 

a. Coleta das amostras 

A eutanásia dos animais ocorreu através da infusão de dose letal do 

anestésico geral Quetamina (cetamina) conforme a resolução 714 do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária e após a realização da tricotomia e anti-sepsia da 

região conforme descrita para os procedimentos cirúrgicos foi realizada a incisão e 

dissecação, expondo subcutâneo e calota para posterior remoção do biomaterial e 

do tecido circunjacente. Os animais foram descartados segundo as normas do NAL. 
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b. Processamento histológico 

As amostras coletadas foram fixadas em solução de formol a 10% 

tamponada em pH 7,4 por um período mínimo de 48 horas, as peças 

subperiostais foram descalcificadas por 24 horas em solução de ácido nítrico  

e todas foram lavadas em água corrente por 24 horas. Em seguida, 

submetidas as etapas descritas na tabela A presente no apêndice do corrente 

trabalho. 

c. Imuno-histoquímica 

A caracterização imuno-histoquímica do material foi realizado usando-se o 

método da imuno-peroxidase obedecendo as etapas descritas na tabela B presente 

no apêndice do corrente trabalho. 

Após cada incubação as lâminas foram lavadas em PBS contendo Triton X-

100 a 0,1%, exceto após o tratamento com  leite à 4%. 

O Controle Negativo da reação foi tratado com PBS/BSA a 0,1% ao invés do 

Anticorpo primário e  mantido em uma placa  diferente das demais lâminas para que 

não ocorra contaminação cruzada. 

O Controle Positivo para as MMPs e para f4-80 foi o próprio tecido inflamado, 

para RECK foi utilizado tumor de língua humano e para caveolina o controle positivo 

utilizado foi tecido de cólon humano. 
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Tabela 1 - Tabela dos anticorpos utilizados, identificação e concentração 
utilizada dos mesmos. 

Anticorpo Identificação Diluição 

CAVEOLINA (H-97, sc 7875) Goat anti- rat, 

human and mouse Polyclonal - 

Santa Cruz Biot. Inc 

1:200 

F4-80 (A-19, sc 26642) Goat anti- rat and 

mouse Polyclonal - Santa Cruz Biot. 

Inc 

1:120 

MMP-2 (C-19, sc 6838) Goat anti-human 

Polyclonal - Santa Cruz Biot. Inc. 

1:100 

MMP-8 (M-20, sc 6838) Goat anti-rabbit, 

human and mouse Polyclonal - 

Santa Cruz Biot. Inc. 

1:3000 

MMP-9 (M-17, sc 6841) Goat anti-mouse 

Polyclonal - Santa Cruz Biot. Inc 

1:250 

RECK (S-18, sc 9689) Goat anti-mouse 

Polyclonal - Santa Cruz Biot. Inc. 

1:50 

d. Análise histológica e imuno-histoquímica 

A resposta biológica foi analisada em função das alterações inflamatórias: tipo 

de infiltrado inflamatório, presença de fibrose, alterações da matriz extracelular 

(MEC) e angiogênese. O grau de degradação do material nos diferentes tempos 

experimentais também foi analisado. 

A análise realizada foi descritiva, atribuindo-se escores para a intensidade dos 

fenômenos observados, a saber: ausente (0), fraco (1), moderado (2) e intenso (3). 
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5-Resultados 

5.1-Caracterização físico química 

5.1.1-DRX 

Difratograma permitiu calcular a cristalinidade do material composto de 

alginato e capsul na presença ou na ausência de hidroxiapatita (FIGURA 14). Nota-

se que ambos os gráficos revelam picos diferentes aos dos materiais isoladamente 

(FIGURA15), sugerindo a formação de um novo composto de cristalinidade 

difenciada dos originais. O difratograma contendo hidroxiapatita representa seus 

picos de cristalinidade de forma clara sem intereferência dos materiais presentes no 

composto (FIGURA 14). 
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Figura 14 - A) Difratograma de DRX da membrana de alginato. B) Difratograma 
de DRX da membrana de contendo hidroxiapatita. 
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Figura 15 - A) Difratograma de DRX do capsul, B) Difratograma de DRX da 
membrana de alginato + capsul. 
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5.1.2-FTIR 

Os espectros de infravermelho obtidos revelam a presença dos grupamentos 

químicos presentes nos materiais isolados ou em associação, revelando que, 

quando sob forma de composto, seus grupamentos químicos permanecem em 

evidência.  

Todos os espectros captaram a presença de água, caracterizada pelas 

bandas entre 3400 e 3500 cm-1 e a presença de hidroxila (OH-) caracterizada pela 

banda 3550 cm-1  e 3244 cm-1 (Figuras 16 e 17) 

A presença do grupamento carboxilato do alginato de sódio está evidente nas 

bandas entre 1458 cm-1 e 1412 cm-1, além disso, seus picos são evidentes em 1596 

cm-1 e 1404 cm-1 (Figuras 16 A, B e 17B). O s residuos de ácido manurônico e do 

ácido glicurônico estão respectivamentes representados pelas bandas 812 cm- e 778 

cm-1. (Figuras 16 A.B e 17B). 

O espectro de infravermelho da membrana contendo hidroxiapatita evidencia 

não só a presença do capsul e do alginato e seus resíduos, mas também dos 

principais grupamentos químicos da hidroxiapatita, sendo eles HPO4
-2 (1019 cm-1), 

PO-H (2086 cm-1), CO 3 -2(1458, 1412 e 1485 cm-1), além da OH- e da H2O também 

presente na banda 1635 cm-1 (Figura 16B). 

O espectro de infravermelho do capsul foi captado nas figuras 16B, 17A, 17B 

e 18, uma vez que ambos os grupos de membranas continham o amido. 

A figura 18 é constituída da sobreposição de todos os espectros das 

substâncias utilizadas, evidenciando que mesmo formando um novo composto, as 

ligações químicas mais evidentes de cada um são mantidas. 
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Figura 16 - A) Espectrograma de FTIR do Alginato puro. B) Espectrograma de 
FTIR da membrana de alginato contendo hidroxiapatita. Grupamentos 
químicos presentes na composição da hidroxiapatita são fortemente 
evidenciados no gráfico. 
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Figura 17 - A) Espectrograma de FTIR do Capsul puro. B) Espectrograma de 
FTIR da membrana de alginato-capsul. 
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Figura 18 - A) Espectrograma de FTIR de todos os materiais estudados. 

5.1.3- MEV  

As imagens de microscopia eletrônica de varredura foram obtidas no 

Laboratório de Ultraestrutura Celular Hertha Meyer da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), utilizando o equipamento JEOL JSM 5310. 

A micropscopia eletrônica de varredura foi capaz de evidenciar o caráter 

lobulado, denso e a presença de regiões sugestivas de grânulos da membrana 

composta de hidroxiapatita-alginato-capsul, já a membrana contendo apenas 

alginato-capsul apenas revelou o caráter denso e irregular (Figura 19). 
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Figura 19 - A) Microscopia eletrônica de varredura da membrana de alginato 
contendo hidroxiapatita. A mesma apresenta conformação densa, lobulada, 
contendo areal semelhantes a presença de gânulos de HA. B) Microscopia 
eletrônica de varredura da membrana de alginato-capsul, a mesma apresenta 
conformação densa, sem indícios de qualquer lobulação, mas ainda com 
aspecto irregular.   
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5.2-In vitro – Citotoxicidade 

5.2.1-Análise Morfológica – Coloração nuclear por cristal violeta 

 A análise por microscopia de luz utilizada para avaliar os resultados obtidos, 

demontram diferentes comportamentos celulares a cada extrato aos quais foram 

submetidas as células. A figura 20A, representa o grupo controle em que o grupo 

celular não foi submetido a nenhum tipo de extrato, as células apresentam-se 

homogeneamente distribuídas, núcleos arredondados em sua maioria e ocupando 

grande parte do citoplasma. 

As figuras 20B e 20C representam o comportamento celular, quando submetidas ao 

fenol e ao poliestireno, controle positivo e negativo para citotoxicidade 

respectivamente. O grupo submetido ao extrato contendo fenol apresenta-se 

quantitativamente reduzido, sem alteração morfológica significante. O grupo 

submetido ao extrato contendo poliestireno apresentou aspecto quantitativo e 

qualitativo semelhante ao grupo que não foi tratado com qualquer tipo de extrato. 

As figuras 20D e 20E representam o grupo submetido ao tratamento com os extratos 

dos materiais de alginato capsul com e sem hidroxiapatita respectivamente. O grupo 

submetido ao extrato do material contendo hidroxiapatita demonstrou discreta 

diferença quantitativa em relação ao grupo sem presença da mesma. Sendo o grupo 

com hidroxiapatita demonstrando-se menos tóxico dentre os materiais estudados em 

comparação ao grupo controle. Qualitativamente, as células não apresentaram 

alteração morfológica, valendo ressaltar a presença de mitoses dentro grupo 

contendo hidroxiapatita.     
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Figura 20 - Ensaio de citotoxicidade  A) Células não expostas ao extrato. B) 
Células com fenol 0,2%. C) Células com poliestireno. D) Células com ACHA. E) 
Células com AC. Aumento: 400x. 
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5.2.2-Análise Bioquímica 

 
Pela técnica do XTT, houve diferenças significativas entre o fenol 

(21,37%±12,44) e o poliestireno (99,24%±21,92, p<0,001), o material ACHA 

(alginato-capsul-HA) (88,89%±19,96, p<0,001) e o material AC (alginato-capsul) 

(75,03%±15,07, p<0,01); e entre o poliestireno e o material ACHA (p<0,05). Entre o 

poliestireno e o AC não houve diferença significativa na atividade mitocondrial. 

Pela técnica do vermelho neutro, houve diferenças significativas entre o fenol 

(1,51%±1,5) e o poliestireno (44,91%±4,78, p<0,001), o material AC (16,63±4,8, 

p<0,01) e o material ACHA (19,14±7,08, p<0,001); e entre o poliestireno e os 

materiais AC e ACHA (p<0,001). Não houve diferenças significativas entre os dois 

materiais quanto a viabilidade lisossomal.  

Pela técnica do cristal violeta, houve diferença significativa entre o fenol 

(16,96%±10,6) e o poliestireno (94,99±17,88, p<0,001) e os materiais ACHA 

(69,55±14,16, p<0,001) e AC (54,53±13,12, p<0,01); e entre o poliestireno e os 

materiais AC (p<0,05) e ACHA (p<0,01). Não houve diferenças significativas entre 

os dois materiais (AC e ACHA) quanto a coloração nuclear.  

Os resultados indicam que o material ACHA mostrou desempenho sem 

diferença estatística em relação ao  AC. 
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Figura 21 - Gráfico da viabilidade celular dos fibroblastos nos diferentes testes 
empregados. 

   

5.3-In vivo  

5.3.1- Histoquímica 

Ambos os sítios subcutâneos e subperiostal apresentaram resultados 

similares nos tempos experimentais observados, sendo, portanto, descritos em 

conjunto em função dos períodos experimentais. A análise semi-quantitativa dos 

parâmetros analisados estão resumidos na Tabela 2. 
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a. Período experimental de 1 semana 

Observou-se discreta presença de células gigantes e ausência de áreas de 

necrose, discreta neovascularização e infiltrado inflamatório predominantemente 

mononuclear, de intensidade leve a moderada, em torno e no interior do biomaterial, 

cuja matriz de alginato era fragmentada irregularmente e quando composta por 

grânulos de hidroxiapatita, esses também se demontraram de morfologia irregular 

(Figuras 22, 23 e 24). A  expressão de células gigantes do tipo corpo estranho é 

rara, uma vez que apenas no sítio subperiosteal houve expressão (Figura 25). Na 

coloração de picrossirius permitiu-se observar ausência de marcação da membrana 

estudada, confirmada pela ausência de colágeno na composição do biomaterial e 

pela discreta presença ou ausência de tecido conjuntivo permeando o material 

(Figuras 26, 27, 28 e 29). A coloração de Alcian Blue pH 2,5 indica marcada 

presença de mastócitos no sítio sub-periostal (Figura 32) quando comparada ao sítio 

subcutâneo (Figura 30) e presença de marcação das glicosaminoglicanas da matriz 

extracelular (Figuras 31, 32 e 33).  

 
Figura 22 - Alginato-capsul-HA coloração de Hematoxilina-Eosina sítio 
subcutâneo 1 semana. Nota-se a fragmentação do biomaterial. E a presença de 
infiltrado mononuclear em torno do biomaterial. Legenda: ß- Infiltrado 
inflamatório, Alg – Alginato, HA – Hidroxiapatita. Aumento: 800x. 
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Figura 23 - Alginato-capsul coloração de Hematoxilina-Eosina sítio subcutâneo 
1 semana. Nota-se a fragmentação do biomaterial. E a presença de infiltrado 
mononuclear em torno dos fragmentos do biomaterial. Legenda: ß- Infiltrado 
inflamatório, Alg – Alginato,  CT – Tecido Conjuntivo. Aumento: 800x. 

 

 
Figura 24 - Alginato-capsul-HA coloração de Hematoxilina-Eosina sítio 
subperiostal 1 semana. Nota-se a fragmentação do biomaterial. E a presença 
de infiltrado mononuclear em torno do biomaterial. Legenda: ß- Infiltrado 
inflamatório, Alg – Alginato, HA – Hidroxiapatita, CT – Tecido Conjuntivo. 
Aumento: 800x 
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Figura 25 - Alginato-capsul coloração de Hematoxilina-Eosina sítio 
subperiostal 1 semana. Nota-se a fragmentação do biomaterial. E a presença 
de infiltrado mononuclear em torno do biomaterial, além da presença de célula 
gigante. Legenda:  ß- Infiltrado inflamatório, ð  - Célula Gigante, Alg – 
Alginato, HA – Hidroxiapatita, CT – Tecido Conjuntivo, P-Periósteo. Aumento: 
400x. 

 

 
Figura 26 - Alginato-capsul-HA coloração de Picrosirius sítio subcutâneo 1 
semana. Nota-se ausência de tecido conjuntivo permeando o biomaterial. 
Legenda: Alg – Alginato, HA – Hidroxiapatita. Aumento: 800x. 
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Figura 27 - Alginato-capsul coloração de Picrosirius sítio subcutâneo 1 
semana. Nota-se ausência de tecido conjuntivo permeando o biomaterial. 
Legenda: Alg – Alginato, CT – Tecido Conjuntivo. Aumento: 800x. 

 

 
Figura 28 - Alginato-capsul-HA coloração de Picrosirius sítio subperiostal 1 
semana. Nota-se ausência de tecido conjuntivo permeando o biomaterial. 
Legenda: HA - Hidroxiapatita. Aumento: 800x. 
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Figura 29 - Alginato-capsul coloração de Picrosirius sítio subperiostal 1 
semana. Nota-se ausência de tecido conjuntivo permeando o biomaterial. 
Legenda: Alg - Alginato. Aumento: 800x. 

 

 
Figura 30 - Alginato-capsul-HA coloração de Alcian Blue pH=2,5 sítio 
subcutâneo 1 semana. Nota-se marcante invasão mastocitária e presença de 
glicosaminoglicanas na composição da matriz extracelular. Legenda: Alg – 
Alginato, HA - Hidroxiapatita. Aumento: 800X 
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Figura 31 - Alginato-capsul coloração de Alcian Blue pH=2,5 sítio subcutâneo 1 
semana. Presença de glicosaminoglicanas na composição da matriz 
extracelular. Legenda: Alg – Alginato. Aumento: 800x. 

 

 
Figura 32 - Alginato-capsul-HA coloração de Alcian Blue pH=2,5 sítio 
subperiostal 1 semana. Presença de glicosaminoglicanas na composição da 
matriz extracelular. Legenda: Alg – Alginato, HA - Hidroxiapatita. Aumento: 
800x. 
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Figura 33 - Alginato-capsul coloração de Alcian Blue pH=2,5 sítio subperiostal 
1 semana. Presença de glicosaminoglicanas na composição da matriz 
extracelular. Legenda: Alg – Alginato. Aumento: 800x. 

b. Período experimental de 3 semanas 

Após três semanas o infiltrado inflamatório tornou-se predominantemente 

misto de intensidade leve a moderada (Figuras 34, 35, 36 e 37) e presença de 

células gigantes aderidas ao grânulo de HA (Figuras 34 e 36). A presença de 

neoformação vascular permanece discreta, e há início de tecido conjuntivo 

permeando o biomaterial evidenciado pela coloração de picrossirius (Figuras 38, 39, 

40 e 41), sugerindo a biodegradabilidade do material estudado. Diminuição da 

expressão de mastócitos evidenciada pela coloração de Alcian Blue pH 2,5 e da 

marcação das glicosaminoglicanas de matriz extracelular (Figura 42, 43, 44 e 45) 
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Figura 34 - Alginato-capsul-HA coloração de Hematoxilina-Eosina sítio 
subcutâneo 3 semanas. Nota-se a fragmentação do biomaterial. Presença de 
infiltrado misto em torno do biomaterial bem como a presença de células 
gigantes.  Legenda: Alg – Alginato, HA – Hidroxiapatita, CT – Tecido 
Conjuntivo, ð  - Célula Gigante. Aumento: 800x. 

 
Figura 35 - Alginato-capsul coloração de Hematoxilina-Eosina sítio subcutâneo 
3 semanas. Nota-se a fragmentação do biomaterial. Presença de infiltrado 
misto em torno do biomaterial bem como a presença de células gigantes. 
Legenda: Alg – Alginato, CT – Tecido Conjuntivo. Aumento: 400x. 
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Figura 36 - Alginato-capsul-HA coloração de Hematoxilina-Eosina sítio 
subperiostal 3 semanas. Nota-se a fragmentação do biomaterial. Presença de 
infiltrado misto em torno do biomaterial, bem como a presença de células 
gigantes. Legenda: Alg – Alginato, HA – Hidroxiapatita, CT – Tecido 
Conjuntivo, è  - Vasos Sanguíneos. Aumento: 800x. 

 

 
Figura 37 - Alginato-capsul coloração de Hematoxilina-Eosina sítio 
subperiostal 3 semanas. Nota-se a fragmentação do biomaterial. Presença de 
infiltrado misto em torno do biomaterial bem como a presença de células 
gigantes. Legenda: Alg – Alginato, CT – Tecido Conjuntivo, ð  - Célula Gigante, 
ß  - Infiltrado Inflamatório. Aumento: 800x. 
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Figura 38 - Alginato-capsul-HA coloração de Picrosirius sítio subcutâneo 3 
semanas. Nota-se a presença de tecido conjuntivo frouxo permeando o 
biomaterial. Legenda: Alg – Alginato, HA – Hidroxiapatita, CT – Tecido 
Conjuntivo. Aumento: 800x. 

 

 
Figura 39 - Alginato-capsul coloração de Picrosirius sítio subcutâneo 3 
semanas. Nota-se a presença de tecido conjuntivo frouxo permeando o 
biomaterial. Legenda: Alg – Alginato. Aumento: 800x. 
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Figura 40 - Alginato-capsul-HA coloração de Picrosirius sítio subperiostal 3 
semanas. Nota-se a presença de tecido conjuntivo frouxo permeando o 
biomaterial. Legenda: HA – Hidroxiapatita. Aumento: 800x. 

 

 
Figura 41 - Alginato-capsul coloração de Picrosirius sítio subperiostal 3 
semanas. Nota-se a presença de tecido conjuntivo frouxo permeando o 
biomaterial. Legenda: Alg – Alginato, CT – Tecido Conjuntivo. Aumento: 800x. 
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Figura 42 - Alginato-capsul-HA coloração de Alcian Blue pH=2,5 sítio 
subcutâneo 3 semanas. Nota-se presença de infiltrado mastocitário e presença 
de glicosaminoglicanas aa composição da matriz extracelular. Legenda: HA – 
Hidroxiapatita. Aumento: 400x. 

 

 
Figura 43 - Alginato-capsul coloração de Alcian Blue pH=2,5 sítio subcutâneo 3 
semanas. Nota-se presença de infiltrado mastocitário e presença de 
glicosaminoglicanas da composição da matriz extracelular. Legenda: Alg – 
Alginato, ß  - Infiltrado Inflamatório Aumento: 800x. 
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Figura 44 - Alginato-capsul-HA coloração de Alcian Blue pH=2,5 sítio 
subperiostal 3 semanas. Presença de glicosaminoglicanas da composição da 
matriz extracelular. Legenda: Alg – Alginato, HA – Hidroxiapatita. Aumento: 
800x. 

 

 
Figura 45 - Alginato-capsul coloração de Alcian Blue pH=2,5 sítio subperiostal 
3 semanas. Presença de glicosaminoglicanas da composição da matriz 
extracelular. Legenda: Alg – Alginato. Aumento: 800x. 
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c. Período experimental de 9 semanas 

Ao final de 9 semanas, permaneceram ausentes as áreas de necrose, o 

infiltrado inflamatório remanescente se manteve misto e de intensidade leve a 

moderada, com presença de infiltrado no interior do biomaterial. A 

neovascularização permaneceu de intensidade leve a moderada (Figura 46) e a 

matriz de alginato se apresentou ainda mais fragmentada (Figuras 46, 47, 48 e 49). 

Presença de bimaterial com grânulos irregulares de hidroxiapatita, além da presença 

de aumentada de tecido conjuntivo frouxo permeando o biomaterial (Figuras 50, 51, 

52 e 53). Diminuição da expressão mastocitária evidenciada pela coloração de 

Alcian Blue pH 2,5 e da expressão de glicosaminoglicanas da matriz extracelular. 

(Figura 54, 55, 56 e 57). 

 

 
Figura 46 - Alginato-capsul-HA coloração de Hematoxilina-Eosina sítio 
subcutâneo 9 semanas. Nota-se a fragmentação do biomaterial. E a presença 
de infiltrado misto em torno do biomaterial, além da presença de célula gigante 
e presença de vasos.  Legenda: HA – Hidroxiapatita, CT – Tecido Conjuntivo, 
è- Vasos Sanguíneos. Aumento: 800x.  
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Figura 47 - Alginato-capsul coloração de Hematoxilina-Eosina sítio subcutâneo 
9 semanas. Nota-se a fragmentação do biomaterial. E a presença de infiltrado 
misto em torno do biomaterial. Legenda: Alg – Alginato, CT – Tecido 
Conjuntivo, ð  - Célula Gigante, ß  - Infiltrado Inflamatório. Aumento: 800x. 

  

 
Figura 48 - Alginato-capsul-HA coloração de Hematoxilina-Eosina sítio 
subperiostal 9 semanas. Nota-se a fragmentação do biomaterial. E a presença 
de infiltrado misto em torno do biomaterial, além da presença de células 
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gigantes. Legenda: Alg – Alginato, HA – Hidroxiapatita, CT – Tecido 
Conjuntivo, ð  - Célula Gigante. Aumento: 800X 

 
Figura 49 - Alginato-capsul coloração de Hematoxilina-Eosina sítio 
subperiostal 9 semanas. Nota-se a fragmentação do biomaterial. E a presença 
de infiltrado misto em torno do biomaterial e no seu interior, além da presença 
de células gigantes. Legenda: Alg – Alginato, CT – Tecido Conjuntivo, ð  - 
Célula Gigante, ß  - Infiltrado Inflamatório. Aumento: 800x. 
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Figura 50 - Alginato-capsul-HA coloração de Picrosirius sítio subcutâneo 9 
semanas.Nota-se a presença mais acentuada de tecido conjuntivo em torno do 
biomaterial, quando comparado aos tempos experimentais mais recentes. 
Legenda: HA – Hidroxiapatita, CT – Tecido Conjuntivo. Aumento: 800x. 

 
Figura 51 - Alginato-capsul coloração de Picrosirius sítio subcutâneo 9 
semanas. Nota-se a presença mais acentuada de tecido conjuntivo em torno 
do biomaterial, quando comparado aos tempos experimentais mais recentes. 
Legenda: Alg - Alginato, CT – Tecido Conjuntivo. Aumento: 400x. 
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Figura 52 - Alginato-capsul-HA coloração de Picrosirius sítio subperiostal 9 
semanas. Nota-se a presença mais acentuada de tecido conjuntivo em torno 
do biomaterial, quando comparado aos tempos experimentais mais recentes.  
Legenda: HA – Hidroxiapatita. Aumento: 800 

 
Figura 53 - Alginato-capsul coloração de Picrosirius sítio subperiostal 9 
semanas. Nota-se a presença mais acentuada de tecido conjuntivo em torno 
do biomaterial, quando comparado aos tempos experimentais mais recentes. 
Legenda: Alg – Alginato, CT – Tecido Conjuntivo. Aumento: 800x. 
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Figura 54 - Alginato-capsul-HA coloração de Alcian Blue pH=2,5 sítio 
subcutâneo 9 semanas. Nota-se a presença de infiltrado inflamatório misto, 
com presença de células gigantes multinucleadas do tipo corpo estranho em 
torno ao biomaterial e a marcação menos intensa das glicosaminoglicanas de 
matriz extracelular. Legenda: HA – Hidroxiapatita, ð  - Célula Gigante. 
Aumento: 800x. 

 
Figura 55 - Alginato-capsul coloração de Alcian Blue pH=2,5 sítio subcutâneo 9 
semanas. Nota-se a presença de infiltrado inflamatório misto em torno do 
biomaterial e a marcação menos intensa das glicosaminoglicanas de matriz 
extracelular. Legenda: Alg – Alginato, ß  - Infiltrado Inflamatório. Aumento: 
800x. 



 

 
 
100 

 

 
Figura 56 - Alginato-capsul-HA coloração de Alcian Blue pH=2,5 sítio 
subperiostal 9 semanas. Nota-se a marcação menos intensa das 
glicosaminoglicanas de matriz extracelular. Legenda: Alg – Alginato, HA – 
Hidroxiapatita. Aumento: 800x. 

 
Figura 57 - Alginato-capsul coloração de Alcian Blue pH=2,5 sítio subperiostal 
9 c. Nota-se a marcação menos intensa das glicosaminoglicanas de matriz 
extracelular. Legenda: Alg – Alginato. Aumento: 800x. 
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Tabela 2: Análise semi-quantitativa da resposta aos materiais implantados 
após 1,3 e 9 semanas.  

 1 semana 3 semanas 9 semanas 

Infiltrado Inflamatório 3 2 2 

Neovascularização 0 1 1 

Células Gigantes  1 2 2 

Biodegradação do biomaterial 1 2 2 

Legenda: ausente (0), fraco (1), moderado (2) e intenso (3) 

5.4.2- Imunohistoquímica 

Apenas as amostras do sítio subperiostal foram submetidas a análise com 

imunomarcação. A implantação ao longo do tempo resultou na segmentação dos 

biomateriais com e sem hidroxiapatita, assim, os materiais contendo alginato-capsul 

se segmentaram de forma semelhante nas regiões de alginato-capsul do material 

contendo hidroxiapatita. Portanto, as fotomicrografias à seguir são do material 

contendo hidroxiapatita. A análise semi-quantitativa dos parâmetros analisados 

estão resumidos na Tabela 3. 

O anticorpo para marcação de caveolina revelou aumento da expressão com o 

avanço dos tempos experimentais, a marcação se deu predominantemente por 

células mononucleares presentes em torno do biomaterial (FIGURAS 58, 59 e 60). 

O anticorpo para marcação de F4-80 revelou redução da intensidade da 

expressão com avanço dos tempos experimentais, porém permanece com 

expressão moderada ao final de 9 semanas.A marcação se dá de forma difusa em 

todo o tecido, tanto nas áreas adjacentes ou afastadas do biomaterial e expressa por 

células mononucleares sendo macrófago em sua maioria (FIGURA 61, 62 e 63). 

O anticorpo para marcação de MMP-2 revelou marcação mais expressiva na 1º 

semana, porém períodos de 3 e 9 semanas com menor intensidade de marcação. A 

expressão da MMP-2 se apresenta principalmente em torno e no interior do 

biomaterial, principalmente dos grânulos de hidroxiapatita (FIGURAS 64, 65 e 66). 
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O anticorpo para marcação de MMP-9 apresentou expressividade apenas na 

primeira semana sendo esta de intensidade forte a moderada sempre em torno do 

biomaterial. Os tempos experimentais de 3 e 9 semanas não apresentaram 

expressividade da MMP em questão (FIGURAS 67, 68 e 69). 

O anticorpo para marcação de MMP-8 apresentou-se significativamente 

expressiva em todos os tempos experimentais, pricipalmente nas áreas adjacentes e 

no interior do biomaterial (FIGURAS 71, 72 e 73). 

O anticorpo para marcação do gene inibidor RECK não apresentou qualquer 

indício de expressividade no tempo experimental de 1 semana, em contrapartida, 

apresentou marcação nos tempos de 3 e 9 semanas sempre adjacente ou no interior 

do biomaterial (FIGURAS 74, 75 e 76). 

Assim, parece claro que a presença do biomaterial foi responsável pela 

expressividade das diferentes proteínas estudadas, modelando dessa forma a 

resposta ao novo material desenvolvido. 

 

 
Figura 58 - Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para Caveolina na 
membrana de alginato-capsul contendo hidroxiapatita; 1 semana. Aumento: 
400x. 
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Figura 59 - Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para Caveolina na 
membrana de alginato-capsul contendo hidroxiapatita; 3 semanas. Aumento: 
400x. 

 
Figura 60 - Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para Caveolina na 
membrana de alginato-capsul contendo hidroxiapatita; 9 semanas. Aumento: 
200x. 
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Figura 61 - Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para F4-80 na 
membrana de alginato-capsul contendo hidroxiapatita; 1 semana. Aumento: 
800x. 

 
Figura 62 - Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para F4-80 na 
membrana de alginato-capsul contendo hidroxiapatita; 3 semanas. Aumento: 
800x. 
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Figura 63 - Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para F4-80 na 
membrana de alginato-capsul contendo hidroxiapatita; 9 semanas. Aumento: 
800x. 

 
Figura 64 - Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para MMP-2 na 
membrana de alginato-capsul contendo hidroxiapatita; 1 semana. Aumento: 
800x. 
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Figura 65 - Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para MMP-2 na 
membrana de alginato-capsul-hidroxiapatita; 3 semanas. Aumento: 800x. 

 
Figura 66 - Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para MMP-2 na 
membrana de alginato-capsul contendo hidroxiapatita; 9 semanas. Aumento: 
800x. 
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Figura 67 - Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para MMP-9 na 
membrana de alginato-capsul contendo hidroxiapatita; 1 semana. Aumento: 
200x. 

 
Figura 68 - Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para MMP-9 na 
membrana de alginato-capsul-hidroxiapatita; 1 semana. Aumento: 800x. 
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Figura 69 - Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para MMP-9 na 
membrana de alginato-capsul contendo hidroxiapatita; 3 semanas. Aumento: 
400x. 

 
Figura 70 - Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para MMP-9 na 
membrana de alginato-capsul contendo hidroxiapatita; 9 semanas. Aumento: 
800x. 
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Figura 71 - Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para MMP-8 na 
membrana de alginato-capsul contendo hidroxiapatita; 1 semana. Aumento: 
200x. 

 
Figura 72 - Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para MMP-8 na 
membrana de alginato-capsul contendo hidroxiapatita; 3 semanas. Aumento: 
400x. 
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Figura 73 - Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para MMP-8 na 
membrana de alginato-capsul contendo hidroxiapatita; 9 semanas. Aumento: 
800x. 

 
Figura 74 - Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para Reck na 
membrana de alginato-capsul contendo hidroxiapatita; 1 semana. Aumento: 
400x. 
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Figura 75 - Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para Reck na 
membrana de alginato-capsul contendo hidroxiapatita; 3 semanas. Aumento: 
800x. 

 
Figura 76 - Fotomicrografia da imunomarcação do anticorpo para Reck na 
membrana de alginato-capsul contendo hidroxiapatita; 9 semanas. Aumento: 
200x. 
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Tabela 3 - Análise semi-quantitativa da expressão dos anticorpos de acordo 
com os tempos experimentais de ambos os materiais. 

Anticorpos 1 semana 3 semanas 9 semanas 

Caveolina 1 2 2 

F4-80 2 1 1 

MMP 2 2 1 1 

MMP 9 1 0 0 

MMP 8 3 3 2 

Reck 0 1 2 

Legenda: ausente (0), fraco (1), moderado (2) e intenso (3) 
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6-Discussão 

Análise Físico-química 

A engenharia de tecidos proporciona combinações de células, biomateriais 

acelulares, drogas, genes ou produtos de genes que podem ser projetados, 

especificados, fabricados e entregues simultaneamente ou seqüencialmente como 

agentes terapêuticos. Estruturas tridimensionais de elevada porosidade podem ser 

usadas como substrato para a semeadura de células para reconstrução de tecidos, 

reparação ou remodelação. Em microscopia eletrônica de varredura, a superfície 

das esponjas de alginato se mostrou aberta, contínua, com poros interconectados na 

faixa de 20µm a 350µm (HE, 2007).  

No presente trabalho, as membranas de alginato-capsul e alginato-capsul-ha 

foram mantidas imersas em CaCl2 e depois lavadas em água corrente e então, 

esterilizada e inserida no animal. Em microscopia eletrônica de varredura as 

membranas apresentaram uma estrutura sem poros, diferente das esponjas de 

alginato já estudadas por HE em 2007, além da presença de grânulos de 

hidroxiapatita em tamanhos irregulares. 

A espectroscopia de infravermelho utilizada para avaliar esponjas de alginato 

foi capaz de evidenciar a diversidade de grupamentos químicos e permitiu identificar 

a presença da hidroxiapatita e do alginato (HE em 2007). Assim, o material estudado 

apresentou uma conformação tridimensional adversa a das esponjas de alginato, 

mas uma semelhança química muito evidente a das mesmas. No presente trabalho, 

foram observadas alterações de picos de absorção como no estudo anterior de HE 

et al em 2007, sugerindo a presença de ligações cruzadas. 

A estabilidade térmica do alginato foi avaliada em outros estudos por termo 

análise gravimétrica. Estudos mostraram o início de decomposição próximo a 60°C, 

a qual é devido à perda de água presente. A temperatura de transição vítrea do 

alginato foi medida por calorimetria diferencial de varredura. Os valores foram 

retirados da segunda corrida após o aquecimento e resfriamento. Havia duas 

grandes transições em 31°C e 113,56°C. Isso pode ser atribuído a dois diferentes 

teores de ácido urônico de alginato (MOHAN et at 2005). 
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O presente trabalho não avaliou a decomposição do material após a 

esterilização das amostras em calor úmido a 121°C, assim, não se pode afirmar que 

o material não sofreu algum grau de alteração de suas características primárias 

após a esterilização em autoclave.  

Análise Biológica  

A contaminação do alginato por polifenóis foi primeiramente descrita por 

SKJAK-BRAEK et al, em 1989 (JIANQI et al 2002). In natura, componentes 

aromáticos são o segundo tipo mais comum dentre os componentes orgânicos, 

perdendo apenas para os carboidratos. Tais componentes são particularmente 

encontrados em plantas, algas, flores e casca de frutas (DONG et al 2003). 

Polifenóis são, em algas marrons, responsáveis pela defesa química contra 

herbívoros. Pelo fato de estarem naturalmente presentes em algas marrons espera-

se que o mesmo esteja presente no alginato extraído das mesmas, logo é de grande 

importância removê-los antes da implantação em seres humanos, uma vez que a 

Organização Mundial de Saúde já reconhece esses componentes como tóxicos para 

seres humanos por não serem degradados e acumularem-se no organismo (LI et al 

2005). 

 Assim, o alginato é um biopolímero natural conhecido por ser altamente 

contaminado. Frequentemente, processos industriais utilizados para sua extração 

das algas marrons são responsáveis por introduzir contaminantes adicionais a esse 

material. Apesar de existirem variadas técnicas de purificação, ainda não se 

desenvolveu uma técnica capaz de estabelecer sua total purificação.  

No presente estudo o alginato não foi submetido a qualquer processo de 

purificação, sendo observada uma reação inflamatória marcante evidenciada pela 

análise microscópica do tecido subcutâneo após implantação da membrana 

utilizando a coloração por HE, bem como pela imunomarcação pelo anticorpo para 

MMP-8. 

Estudos relatam que a resposta ao alginato pode ser exacerbada, mesmo 

quando é purificado, uma vez que a resposta é do tipo inata (DONG et al 2009). 
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  O alginato de sódio estimulou respostas imunes inatas através de receptores 

de macrófagos, induzindo sua ativação através da via NF-kB e mostrando 

estimulação estreitamente acompanhada por lipopolissacarídeo presente no 

reconhecimento do patógeno, em tempo e magnitude. A produção de citocinas pró-

inflamatórias, como IL-1β, IL-6, IL-12 e TNF-α pode  ser observado em ambos os 

grupos como tempo e dose-dependente (DONG et al 2009). 

Concomitante à reação inflamatória, há liberação de citocinas e fatores de 

crescimento que recrutam células mesenquimais indiferenciadas e fibroblastos 

(REDDI et al 1987). De acordo com Landis e Silver (2002), a deposição inicial de 

minerais nas fibrilas de colágeno acontece em locais distintos e de forma 

independente, como na região entre as fibrilas, e na região dos “gaps”. 

O composto de nano-HA-colágeno-alginato poroso contendo alginato e Ca-

reticulado foi sintetizada (ZHANG et al 2003) e apresentou a relação HA: colágeno 

na proporção 3:1 (m: m), enquanto o componente alginato variou entre 15% e 33% 

(m: m). A porosidade atingiu o valor médio em torno de 100µm. O alargamento 

extenso e sobreposição dos picos indicam que os grãos de cristal de HA em 

compostos de nano-HA-colágeno-alginato são extremamente finos para nível 

manométrico, o que é semelhante ao osso natural. Esta composição mostra uma 

melhora significativa nas propriedades mecânicas dos materiais nano-HA-colágeno-

alginato. Experimentos in vitro de biocompatibilidade primária, incluindo culturas de 

fibroblastos e osteoblastos com nano-HA-colágeno-alginato, indicaram a sua 

biocompatibilidade demonstrada por células viáveis (ensaio de redução de MTT ao 

extrato do material) e espalhando múltiplas e crescentes filopodias na superfície do 

biomaterial. Os autores concluíram que o composto pode ser um candidato 

promissor a suporte celular na engenharia de tecido ósseo. Assim, os resultados 

obtidos no presente estudo corroboram a compatibilidade in vitro do complexo HA-

alginato-capsul, sugerindo sua potencial adequação para o desenvolvimento de uma 

nova membrana para RGO e RTG.  

O defeito ósseo craniano continua a ser um grande desafio para os cirurgiões 

craniofaciais por causa da disponibilidade limitada de enxerto ósseo autólogo para 

reparar tais lesões, ainda, deve-se considerar a morbidade no sítio doador 

secundário. Em contraste, a técnica de engenharia de tecidos pode gerar um grande 
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volume de tecido ósseo usando pequena quantidade de células autólogas e, 

portanto, evitar estes problemas.  

Células do Estroma da Medula Óssea têm o potencial de multi-linhagem 

(incluindo osteogênico) de diferenciação, tendo sido demonstrado sua diferenciação 

em células osteogênicas em associação ao alginato de cálcio para tratamento de 

defeitos ósseos de espessura total (Ө: 20 mm) no osso parietal de ovinos (SHANG 

et al 2001). Tecido ósseo foi observado tanto macroscópica como histologicamente 

no centro dos defeitos do grupo experimental após seis semanas da enxertia, mas 

não no grupo controle (alginato de cálcio isoladamente ou sítio não tratado). O osso 

produzido por engenharia de tecidos tornou-se mais calcificado após 18 semanas de 

pós-operatório, enquanto os grupos de controle foram preenchidos por tecido 

fibroso, resultados estes confirmados por tomografia computadorizada (TC).  

Em oposição aos resultados de SHANG et al (2001), o presente estudo 

revelou que os sítios contendo alginato apresentaram intensa resposta celular, a 

qual se manteve durante todos os tempos experimentais. De fato, também 

observou-se no presente estudo que após a implantação ocorreu nítida separação 

nas fases hidroxiapatita e alginato, localizadas em áreas distintas no tecido 

conjuntivo. Ainda, que a população celular ao redor da HA e do alginato eram 

completamente distintas quanto ao caráter inflamatório, o que perdurou por todos os 

tempos experimentais. Observações semelhantes ao nível ultraestrutural foram 

relatadas recentemente (DE PAULA et al 2009), os quais implantaram um compósito 

de HA-alginato em defeito crítico em crânio de ratos e após 15 e 120 dias 

observaram a segmentação da HA e do alginato, confirmado pela análise por MET-

EDX que evidenciou três regiões distintas no grupo experimental: (1) os ricos em 

biomaterial com hidroxiapatita, (2) uma região contígua fina contendo fósforo sem 

cálcio; (3) região de ossificação inicial contendo as fibrilas de colágeno com relação 

cálcio / fósforo menor que as partículas do compósito.  

Em oposição, FARINA et al 2007 demonstraram que partículas esféricas de 

hidroxiapatita (HA) e composto de hidroxiapatita/alginato (HA/Alg) (Ө400µm) 

implantadas em defeito de tamanho crítico em calvária de ratos (Ө=8mm) 

proporcionaram resultados semelhantes quanto à reparação óssea. Os autores 

sugeriram que esta eficácia da HA/Alg poderia ser explicada devido à fase de 
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alginato, que é biocompatível, rica em carboxilados que podem ser sítios de 

interação do defeito com moléculas da matriz extracelular, bioabsorvível, sendo o 

material fragmentado em muitas partículas menores. Porém, é preciso considerar 

que no estudo citado, a proporção HA:alginato foi muito menor que a utilizada no 

presente estudo. Estas observações sugerem que haveria uma concentração a partir 

da qual a fase de alginato, não estabilizada pelo outro componente do compósito, se 

desassociaria e induziria reação inflamatória mais intensa. 

Observando em maior detalhe a reação inflamatória ao redor do alginato 

constata-se a presença de células mononucleares, compatíveis com macrófagos, e 

de fibras colágenas, sugerindo que estas células poderiam esta mediando a 

degradação do biomaterial. Resultados semelhantes foram relatados por HE et al 

2007, que utilizaram membrana de alginato de cálcio (CAF) na GBR. 

É digno de nota que a angiogênese observada aqui é discreta, predominando 

grandes vasos próximos aos aglomerados dos biomateriais, separados, e envolvidos 

por células mononucleares. Diferentemente, LI et al 2005, estudando membranas de 

quitosana-alginato, notaram neoangiogênese crescente após 4 semanas de 

implantação. Pode-se considerar que, embora a quitosana e o alginato também 

tenham se separado após a implantação, o processo evoluiu para a fase reparadora 

do processo inflamatório, o que é consistente com a neoangiogênese. É pertinente 

especular que a presença da quitosana tenha sido o determinante na resposta 

distinta em relação ao presente estudo. 

O processo de degradação da membrana de HA-alginato-capsul aqui 

estudado, sugere que o processo seja capitaneado por macrófagos, o que é 

fortemente reforçado pela imunomarcação de células mononucleares por F4/80, o 

qual foi originalmente descrito quase 30 anos atrás por Austyn e Gordon (AUSTIN, 

1981) e tem sido amplamente utilizado como um marcador para macrófagos de 

camundongos tanto sob condições normais quanto patológicas (MCKNIGHT, 1998; 

KWAKKENBOS, 2004). O antígeno reconhecido pelo anticorpo tem sido 

caracterizado como um membro do fator de crescimento epidérmico (EGF)-

transmembrana 7 (TM7), embora a função da molécula permaneça indescritível. 

Estudos fornecem evidências sobre o papel da molécula F4/80 na indução da 

tolerância imunológica (KWAKKENBOS, 2004). Essa marcação pelo f4/80 foi 
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observada em todos os tempos experimentais e reforça a percepção de manutenção 

do quadro inflamatório, o qual se manteve ainda expressivo até o final do 

experimento. 

A presença de macrófagos indica sustenta que uma potencial rota para 

remodelação tecidual ao redor dos biomateriais envolva metaloproteinases (HANNA 

et al., 2007). A intensa marcação para MMP-8, que se mantém moderada até o final 

do experimento sugere a degradação de seus substratos preferenciais, os colágenos 

tipos I e II (STERNLICHT e WERB, 2001). Embora seja produzida especialmente por 

leucócitos polimorfonucleares (neutrófilos), também é encontrada em diversos tipos 

celulares, como monócitos (LÓPES-OTIN et al 2009). É importante destacar que 

poucos neutrófilos ainda eram detectados após 9 semanas de implantação, o que 

poderia contribuir em parte para os níveis elevados de MMP-8 e reforçam o caráter 

pró-inflamatório do biomaterial. A MMP-8 desempenha importante papel na 

destruição do tecido conjuntivo frouxo (TERVAHATIALA et al, 2000, SORSA et al., 

2004). Além de ser uma ferramenta para a monitoração da doença periodontal 

(MÄNTYLÄ et al., 2006), a quantidade de MMP-8 também indica presença de 

inflamação, por ser esta enzima um modulador da resposta do hospedeiro (SORSA 

et al., 2004). O presente estudo revela a expressão intensa da MMP-8, 

caracterizando uma resposta inflamatória tecidual bastante marcada ao longo dos 

períodos experimentais. 

Em níveis mais moderado a leve as MMP-2 e -9, respectivamente, participam 

da remodelação tecidual. A inflamação pulpar em decorrência de pulpites é também 

medida pelas MMPs (BIRKEDAL-HANSEN, 1993). Foram detectados níveis de 

MMP-9 consideravelmente superiores em polpas inflamadas em comparação a 

polpas saudáveis (GUSMAN et al., 2002). Outro estudo demonstrou a abundância 

de MMP-8 no tecido pulpar inflamado (WAHLGREN et al., 2002). O presente estudo 

evidencia abundância de MMP-8 caracterizando alto grau de resposta inflamatória 

ao material implantado. 

A MMP-9 degrada com maior eficácia a gelatina, mas também é capaz de 

atuar sobre o colágeno tipo IV, V e IX e sobre a fibronectina (KONTTINEN et al., 

1998). A MMP-9 tem sido apontada como a principal gelatinase presente no tecido 

gengival com doença periodontal crônica, na placa dental, na saliva e no FGC 
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(GOLUB et al., 1995; INGMAN et al., 1994b; MAKELA et al., 1994; SORSA et al., 

1994). Na Periodontite, a maior fonte de MMP-9 são os neutrófilos e, em menor 

extensão, os monócitos e macrófagos (PIRILA et al., 2001; WESTERLUND et al., 

1996). Apesar da alta taxa de células inflamatórias presentes na resposta ao 

biomaterial, não houve forte expressão da MMP-9, isso pode se justificar pela 

presença de seus inibidores em maior expressividade. 

Tem-se demonstrado que a atividades de MMPs pode ser regulada através 

de diversas estratégias, dentre elas a ação de TIMPs, RECK e caveolina. 

Estudos anteriores indicam a íntima relação de inibição da caveolina sobre a 

MMP-2 (CHOW et al, 2001), estudos recentes não só reafirmam, como também 

acrescentam que a MMP-9 também é inibida pelo mesmo mecanismo de ação 

(HAN, ZHU, 2010). Isso se deve uma vez que a caveolina possui um papel regulador 

de diversas proteínas, dentre elas as envolvidas na cascata de ativação da 

expressão das referidas MMPs (CHOW et al, 2001). O papel regulador da expressão 

das MMPs 2 e 9 pela caveolina é reforçado no presente trabalho, uma vez que o 

aumento da expressão de caveolina é associado à redução significativa da atividade 

de ambas MMPs. 

A RECK é reconhecida por inibir as MMPs 2, 9 e 14 funcionando também 

como regulador no processo de renovação da matriz extracelular (SPAN, PN et al, 

2003; DE OLIVEIRA DEMARCHI et al 2010). O presente trabalho foi capaz de 

evidenciar ao longo dos tempos experimentais a relação entre as MMPs 2 e 9 e seu 

inibidor RECK de forma clara, uma vez que, a medida em que se aumentaram os 

níveis de RECK, os níveis de expressão de MMP-2 e MMP-9 declinaram. 

Corroborando com resultados anteriores na literatura (TAKAHASHI C., 1998; 

SASSAHARA et al 2002; PAIVA et al, 2009).  

 Quando não associada aos TIMPs, a MMP-2 é também capaz de 

degradar o colágeno tipo I, II, III (AIMES e QUIGLEY, 1995). A MMP-2 possui 

atividade similar à da MMP-1, sendo também capaz de degradar o colágeno solúvel 

ou fibrilar sob as mesmas condições que a MMP-2, indicando que a atividade 

colagenolítica da MMP-2 não é uma propriedade inerente a todas as gelatinases 

(AIMES, QUIGLEY, 1995). No presente estudo a baixa atividade colagenolítica da 
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MMP-2 é evidenciada por sua baixa expressão e forte marcação do colágeno ao 

longo dos tempos experimentais evidenciados na coloração de picrossirius. 

 Considerando o levantamento bibliográfico realizado, pode-se perceber 

que o presente estudo é o primeiro a detalhar o mecanismo de resposta celular ao 

alginato, demonstrando o importante papel das MMPs e regulação via RECK e 

caveolina, em resposta ao biomaterial. 

Estudos anteriores mostraram que a presença de fragmentos de HA atuam 

como pró-inflamatórios, mas mitigado pela incorporação de zinco à HA (VELARD et 

al 2010). A atividade intensa de MMPs pode resultar na diminuição do efeito 

terapêutico dos biomateriais e, para tanto, estudos têm sido realizados no sentido de 

associar inibidores de MMPs aos biomateriais (KHAN et al 2010). 

 De acordo com os resultados apresentados, podemos inferir que a 

degradação do colágeno pelas MMPs 2 e 8 ocorre paralelamente a incorporação do 

alginato pelas células gigantes do tipo corpo estranho. Em contrapartida o aumento 

da marcação da coloração de picrossírius com o passar dos tempos experimentais 

reafirma a resposta do organismo à presença do biomaterial, formando áreas de 

fibrosamento, evento esse que não afeta os componentes da matriz extracelular 

como evidenciado na coloração de alcian blue.  

 A coloração de alcian blue é capaz de evidenciar não só a matriz 

extracelular e a presença de mastócitos, mas também a degradação do biomaterial 

estudado, uma vez que por ser um polissacarídeo é efetivamente marcado pelo 

corante (LEE et al,1997), revelando assim a característica dispersiva da matriz de 

alginato quando implantada in vivo. 
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7-Conclusão 

De acordo com os resultados apresentados foi possível concluir que: 

1) Foi possível incorporar a hidroxiapatita na membrana de alginato, 

alterando a morfologia da membrana; 

2) Ambos os materiais foram citocompatíveis e biodegradáveis; 

3) Os materiais induziram uma resposta inflamatória crônica 

persistente, com predomínio de células mononucleares tipo macrófago; 

4) A remodelação tecidual e biodegradação dos materiais era 

associada à maior expressão de MMP-8, em oposição à das MMP-2 e -9, 

possivelmente bloqueadas por RECK após 3 semanas; 

5) A expressão de caveolina sugere também estar intimamente 

relacionada com a inibição da expressão da MMP-2. 

Em conjunto, os dados sugerem que a fração de alginato-capsul tenham sido 

determinantes na resposta tecidual observada, apontando para que modificações no 

seu processamento e purificação sejam necessários antes que novos estudos pré-

clínicos possam ser realizados. 
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Tabela A: Etapas do processamento histológico e inclusão em parafina. 

  

Soluções Tempo Banhos 

Desidratação   

Álcool 80% 1 hora 1 banho 

Álcool 95% 1 hora 1 banho 

Álcool 100% 1 hora 2 banhos 

Diafanização ou Clarificação   

Xilol 1 hora 3 banhos 

Impregnação   

Parafina 56- 60°C 1 hora 2 banhos 

Inclusão e Resfriamento   

Parafina 56- 60°C   

Microtomia   

Cortes com 6 µm de espessura   

Coloração   

Hematoxilina de Harris e Eosina   

Alcian Blue pH=2,5   

Picrossirius   
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Tabela B: Etapas do processamento de imunohistoquimica. 

Etapa Tempo Banhos 

Desparafinização   

 Xilol 5 minutos 3 banhos 

Reidratação    

Álcool absoluto (100%) 5 minutos 3 banhos 

Álcool 70% 2 minutos 2 banhos 

água destilada 5 minutos 2 banhos 

Bloqueio das ligações inespecíficas   

Bórax 5% 15 minutos 2 banhos 

Bloqueio da Peroxidase Endógena   

Solução de H2O2 a 3% em PBS 45 minutos 1 banho 

Recuperação Antigênica   

Anticorpos para MMP, reck e caveolina : 

incubação tampao citrato-fosfato –pH 6,0 

e 96°C 

 

20 minutos 

 

 

Anticorpo f4-80: incubação com tripsina  20 minutos  

Resfriamento 20 minutos  

Bloqueio de Ligaçoes Inespecificas   

 Solução Leite Desnatado à 4% 20 minutos 1 banho 

Incubação Anticorpo Primário 18 horas 1 banho 

Incubação Anticorpo Secundário 1 hora 1 banho 
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Complexo Avidina-Biotina 45 horas 1 banho 

Revelação   

Cromógeno kit Dako DAB 7 minutos 1 banho 

Contra-Coloração   

Hematoxilina de Harris 5 minutos 1 banho 

Passagem em água 10 segundos 1 banho 

Lavagem em água corrente 10 minutos 1 banho 

Desidratação   

Álcool 70% 2 minutos 1 banho 

Álcool 95% 2 minutos 1 banho 

Álcool 100% 2 minutos 3 banhos 

Diafanização   

Xilol 5 minutos 3 banhos 
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