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RESUMO 

 

 

O compósito Wollastonita-Poli (N-Butil 2 Cianoacrilato) (W-BCA) tem sido proposto 

para fixar anatomicamente fragmentos ósseos fraturados a fim de alcançar uma cicatrização 

ideal. O presente estudo na parte I avaliou o comportamento in vivo de três compósitos de (N-

Butil 2 Cianoacrilato) com três tipos de cargas: pó de Wollastonita natural (Wn), pó de 

pseudoWollastonita sintética (Ws) e pó de pseudoWollastonita sintética revestido com 5% de 

acetil tributil citrato (ATBC) (Wst). A hidroxiapatita (HA) foi utilizada como controle. Foram 

utilizados 36 ratos Wistar divididos aleatoriamente. Os materiais foram observados nos tempos 

experimentais de 1, 3 e 9 semanas em 2 sítios teciduais distintos de implantação: tecido ósseo 

(fêmur) e subcutâneo dorsal. O compósito W-BCA produziu uma maior degradabilidade no 

teste em tempo real de degradação e um efeito citotóxico superior, enquanto que o compósito 

W -BCA mostrou uma maior degradação no teste acelerado com nenhuma citotoxidade 

(p<0,05). A formação de um depósito de matriz extracelular de colágeno em sua superfície e a 

neoformação óssea mais favorável do W-BCA indicaram seu potencial uso adesivo na 

Ortopedia para estabilização de fraturas ósseas em traumatismo. Na parte II do estudo foram 

avaliadas e comparadas as forças de união de adesivos dos compósitos de silicato de cálcio/poli 

(butilcianoacrilato) com um adesivo de tecido de n-butil-2-cianoacrilato médico Tisuacryl®. O 

mesmo adesivo foi empregado como um componente líquido (BCA) dos compósitos testados. 

Avaliaram-se três cargas experimentais: pó de Wollastonita sintético (Ws), pó de β-

Wollastonita natural (Wn) e pó composto de silicato de cálcio amorfo em nanométricas 

sintéticas (nCS) e poli (butilcianoacrilato). As amostras de ossos bovinos foram cortadas em 

barras retangulares de 16 mm2 (seção transversal) e ligados com os adesivos para testes de 

tração. Os resultados da força obtidos em MPa foram avaliados estatisticamente por análise de 

variância. A força de união elástica do compósito Wn/BCA foi significativamente maior do que 

os outros adesivos testados (p<0,05). N-butil-cianoacrilato Tisuacryl® foi similar ao composto 

Ws/BCA (p>0,05). Conclui-se que o adesivo composto de Wollastonita natural / poli 

(butilcianoacrilato) mostrou ter o maior potencial de fixação óssea. 

 

Palavras-chave: Cianoacrilato; cimento ósseo; hidroxiapatita; osteossíntese; Wollastonita. 
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ABSTRACT 

 

 

Wollastonite-Poly (N-Butil 2 Cyanoacrylate) composite (W-BCA) has been proposed 

to immobilize anatomically bone fragments in order to achieve an optimal healing process. In 

the part I the present study evaluated the in vitro and in vivo behavior of three types of fillers: 

powered natural Wollastonite (Wn), synthetic pseudoWollastonite powder (Ws) and synthetic 

pseudoWollastonite powder coated with 5% acetyl tributyl citrate (Wst). Hydroxyapatite (HA) 

was used as the control. Thirty-six randomly divided Wistar rats were used. The materials were 

observed at the experimental times of 1, 3 and 9 weeks in two tissue sites distinct from 

implantation: bone tissue (femur) and dorsal subcutaneous tissue. The W-BCA composite 

produced a higher degradability in the real-time degradation test and a superior cytotoxic effect, 

whereas the Wn-BCA composite showed a higher degradability in the accelerated test with no 

cytotoxicity (p<0.05). The formation of an extracellular collagenous matrix deposit on its 

surface and the most favorable new bone formation of Wn-BCA indicate its potential for bone 

adhesive use in unstable orthopedic traumas. In part II of the study the tensile bond strengths 

of calcium silicate/poly (butylcyanoacrylate) composite adhesives were evaluated and 

compared with a n-butyl-2-cyanoacrylate tissue medical adhesive Tisuacryl®. The same 

adhesive was employed as a liquid component (BCA) of the composites tested. Three 

experimental fillers were evaluated: synthetic -Wollastonite powder (Ws), natural β-

Wollastonite powder (Wn) and composite powder composed of synthetic nano-sized 

amorphous calcium silicate (nCS) and poly (butylcyanoacrylate). Bovine bone samples were 

cut into rectangular bars of 16 mm2 (cross section) and bonded with the adhesives for tensile 

testing. Obtained strength results in MPa were evaluated statistically by analysis of variance. 

The tensile bond strength of Wn/BCA composite was significantly greater than other adhesives 

tested (p>0.05). N-butyl-cyanoacrylate adhesive Tisuacryl® was similar to Ws/BCA composite 

(p<0.05). Natural Wollastonite/poly(butylcyanoacrylate) composite adhesive was shown to 

have the greatest potential for bone fixation. 

 

Key-words: Butylcyanoacrylate; composite; cytotoxicity; implantation; Wollastonite. 
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PARTE I 

ANÁLISE DA BIOCOMPATIBILIDADE IN VIVO DE UM INOVADOR MATERIAL 

PARA OSTEOSSÍNTESE 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A perda óssea é um importante problema associado a diferentes condições fisiológicas, 

patológicas e traumáticas ligadas comas áreas da Ortopedia e Odontologia. Os tratamentos 

tradicionais incluem o uso de material autógeno, alógeno, xenógeno e sintético. Embora o osso 

autógeno seja a opção biológica mais adequada devido principalmente às suas propriedades de 

osteogênese, osteocondução e osteoindução, seu uso ainda é restrito à limitada disponibilidade 

de material, custo, assim como a necessidade de um procedimento cirúrgico adicional (De 

Oliveira et al., 2012), além da imprevisibilidade na absorção após a enxertia. As principais 

limitações associada ao uso de materiais de origem animal é a antigenicidade e possibilidade 

de transmissão de doenças (Precheur, 2007). 

O uso de materiais sintéticos biocompatíveis apresenta-se então como alternativa 

relevante devido à ausência da possibilidade de transmissão de doenças e disponibilidade em 

quantidade ilimitada (Piecuch, 1982). O material próximo ao ideal para substituir o tecido ósseo 

deve ser capaz de mimetizar o tecido que será substituído em termos de forma, tamanho, 

consistência e desempenho, assim como ser capaz de promover uma resposta adequada do 

sistema biológico. Hoje, são usados para reparação óssea tanto materiais bioinertes como 

bioreabsorvíveis, em função das características do local de tratamento ou tratamentos 

posteriores realizados (Hattar et al., 2005). Materiais bioinertes permanecem no local de 

implantação, interagindo com o meio sem provocar, entretanto, reações de rejeição pelo tecido 

ósseo circundante. Materiais biodegradáveis, por outro lado, à medida que são reabsorvidos 

devem promover a regeneração óssea guiada, e tanto o material como seus produtos de 

degradação devem ser devidamente tolerados pelo organismo (Hattar et al., 2005). 

Cimentos e adesivos são materiais usados em Medicina para preenchimento ósseo, 

fixação de próteses e reparação de fraturas óssea. Mesmo que atualmente a fixação óssea interna 

seja feita, principalmente, com o auxílio de placas e parafusos, os adesivos têm sido estudados 

como materiais com grande potencial para união de fragmentos ósseos ou para fixação de placas 
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metálicas ou biodegradáveis ao osso em Cirurgia Bucal e Maxilo-Facial. Especialmente, os 

adesivos de cianoacrilatos (CAs) preenchem alguns importantes critérios necessários para 

aplicações médicas, tais como: adesividade às superfícies úmidas, biocompatibilidade, 

biodegradabilidade, além de serem economicamente viáveis, de fácil manuseio, possuírem boa 

resistência adesiva e não interferirem no crescimento ósseo (Gosain, 2002; Farrar, 2012). 

Os adesivos são materiais utilizados na reparação óssea, auxiliando na cura de fraturas 

adjacentes, moderando a resposta inflamatória no tecido ósseo circundante, assim como nos 

tecidos moles próximos (Shermak et al., 1998; Lu et al., 2005). Entre os adesivos estudados 

estão os monômeros cianoacrilato, que apresentam como propriedades: efeito bacteriostático, 

efeito hemostático, biodegradabilidade, biocompatibilidade (exceto para o metil-CA) e 

facilidade de manipulação (Saska et al., 2009a). Entretanto, a baixa viscosidade dos monômeros 

puros dificulta a sua utilização prática. Além disso, o uso de adesivos como o único meio de 

fixação não é capaz de proporcionar a mesma resistência que as uniões fortes obtidas com 

placas e parafusos, sejam bioinertes ou biodegradáveis. Desta forma, não é recomendável seu 

uso em áreas sujeitas a movimentos contínuos (Gosain et al., 1998). No entanto, resultados 

bem-sucedidos foram reportados por Saska et al. (2009b) na avaliação histológica em osso 

parietal de coelho. O CA tipo 2-CA de isoamilo (3-metil-butila, isopentilo) não apresentou 

toxicidade ao osso adjacente e à cartilagem côndilo femoral em coelhos alcançando-se 95% de 

eficácia no tratamento com o adesivo comparado a 50% no tratamento tradicional controle 

(Harper et al., 1988). 

Na presente pesquisa foram abordadas a preparação e a avaliação de um biomaterial 

compósito baseado numa matriz polimérica de poli (cianoacrilato de n-butila) (pCAB) com um 

aditivo inorgânico de silicato de cálcio (Wollastonita) Cianoacrilato de n-butila (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Materiais empregados para a preparação do cimento ósseo. 

Fonte: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyanoacrylate#/media/File:Cyanoacrylate_structure.png 

 

Os CAs são monômeros mono-funcionais, que homopolimerizam naturalmente à 

temperatura ambiente. Os monômeros são obtidos pela condensação de Knovenagel do CA e 
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do formaldeído, na presença de um catalizador básico. O poli-CA, produto principal dessa 

síntese, é depolimerizado na presença de inibidores aniônicos e radicálicos para obter o 

monômero reagente. As substâncias básicas iniciam a reação de polimerização dos CAs pela 

via aniônica (Figura 2). 

 
 

Figura 2. Reação de polimerização aniônica do cianoacrilato de n-butila. 

Fonte: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyanoacrylate#/media/File:Cyanoacrylate_structure.png 

 

Os CAs são adesivos biodegradáveis, bacteriostáticos e hemostáticos. Os de cadeia mais curta 

(metil e etil-cianoacrilato) degradam-se rapidamente e são histotóxicos e os derivados de cadeia mais 

longa (n-butil, isobutil e n-octil-cianoacrilato) são bem tolerados pelo organismo. Quando os adesivos 

se degradam rapidamente, os produtos da degradação acumulam-se nos tecidos produzindo uma 

histotoxicidade significativa. Eles apresentam propriedades bacteriostáticas, sendo particularmente 

efetivos contra os micro-organismos gram-positivos (Ciapetti et al., 1994). Montanaro et al. em 2000 

relataram diversos adesivos baseados no monômero cianoacrilato de n-butila comercializados para 

uso médico, entre os quais se destacaram-se: Histoacryl®, Indermil®, Liquiband® e Tisuacryl®. 

Ciapetti et al. (1994) compararam o CA de etil com o CA de n-butil, concluindo que o 

último foi melhor tolerado pelas células. Toriumi & Bagal (2000) demostraram que a 

implantação subcutânea de CA de n-butil, quando em contato com zonas de tecido muito 

vascularizadas, resulta numa resposta inflamatória, a qual se resolve em duas semanas, 

passando para uma resposta crônica das células gigantes de corpo estranho. A 

biocompatibilidade sanguínea foi considerada aceitável para uso cirúrgico (Montanaro et al., 

2000). 

O 2-CA de n-butila é um material com grande potencial adesivo, biodegradável, 

bacteriostático e hemostático, que permite a manutenção da posição dos tecidos lesados. A 

resposta inflamatória é descrita como leve e sua citotoxicidade moderada. Os adesivos de CA 

têm sido utilizados, na Medicina, como agentes adesivos de pele e mucosa para uma variedade 

de procedimentos, principalmente como substitutos do fio de sutura ou em zonas onde a sutura 

torna-se difícil (Pérez et al., 2000). Nas crianças, seu uso em aplicações cutâneas é muito 
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vantajoso, pois exclui a necessidade de anestesiar a região lesada dispensando assim o 

incômodo da remoção da sutura no pós-operatório (Guerra Bretaña et al., 2005). 

Nas cirurgias ortopédicas e buco-maxilo-faciais, existem situações nas quais a aplicação 

de um adesivo que auxiliasse na estabilização de fragmentos ósseos seria bem-vinda e oportuna, 

de modo a não interferir na cicatrização. Por isso, vários autores têm pesquisado a utilização 

dos CAs com este objetivo, porém resultados contraditórios são relatados (Viana et al., 2007). 

Os adesivos são materiais utilizados na reparação óssea, auxiliando no tratamento de fraturas 

adjacentes (Lu et al., 2005). Comparando o uso de microplacas e parafusos na fixação do tecido ósseo 

em craniotomia de camundongos, com a aplicação do adesivo de 2-CA de n-butila, uma cicatriz 

normal sem qualquer resquício do material adesivo nos crânios estudados foi observada. A 

cicatrização óssea e a resposta inflamatória foram semelhantes nos dois grupos neste estudo de 

Shermak et al. (1998). Assim, os adesivos se mostraram vantajosos na estabilização de enxertos, 

pequenos fragmentos ósseos ou zonas muito enfraquecidas (Saska et al., 2009b). 

 Na Neurocirurgia, Gonzalez et al. (2000) avaliaram a eficácia do adesivo 2-CA de etilo 

na fixação de enxertos ósseos em operações de craniostomia. Embora este produto ainda não 

seja recomendado para uso médico, os resultados em termos de fixação foram satisfatórios em 

100 pacientes humanos submetidos a acompanhamento clínico e radiológico por 3 meses após 

a cirurgia, onde não foram observadas complicações relacionadas com o uso do adesivo na 

fixação dos retalhos ósseos. Foresta et al. (2015) concluíram após experimentação clínica em 

humanos que o cianoacrilato pode ser indicado para tratar fraturas cominutivas da parede anterior do 

seio maxilar, que não poderiam ser facilmente tratadas com fixação interna rígida. Sultan et al. 

(2018) usaram em diferentes abordagens em neurocirurgia em humanos o uso de 2-CA de n-

butila para colagem e imobilização de retalhos ósseos em acesso cirúrgicos cranianos. Não relataram 

morbidades associadas e descreveram vantagens como melhor controle de infecção e permitir o 

crescimento ósseo em crianças. Relataram o método como simples, seguro e de baixo custo.  

A baixa viscosidade dos monômeros puros de CA dificulta a sua aplicação clínica, uma 

vez que o mesmo pode escorrer com facilidade e alcançar regiões distintas. Assim, diversas 

cargas têm sido adicionadas com o objetivo de melhorar esta propriedade. Lee et al. (2006) 

estudaram a adição de adesivos CA em partículas cerâmicas biocompatíveis de beta-fosfato 

tricálcico (β-TCP), para a formulação de materiais compósitos, com um controle de degradação 

para avaliação do reparo de defeitos ósseos cranianos e maxilofacial enquanto que Tomlinson 

et al. (2007) estudaram cimento dental composto a partir de CA de etila com material inorgânico 

(HA e ionômero de vidro). Ainda objetivando aumentar a viscosidade do produto, facilitar e 

controlar melhor a sua aplicação, Linden & Shalaby (1997) produziram adesivos de 2-CA de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sultan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28593627
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sultan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28593627
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metoxipropilo e de isobutila com a acréscimo de um aditivo plastificante: trioxietileno de alto 

peso molecular. O cimento obtido apresentou uma resistência à adesão significativamente 

superior para os tecidos moles, mas não para o osso cortical bovino.  

O uso de Fios de Kirschner de 2 mm reforçados na superfície da fratura com n-octil-2-

CA apresentou uma melhor resposta de fixação que o grupo controle, onde apenas foi feita a 

fixação interna com fios. Inclusive, o CA se degradou completamente entre 10 e 12 semanas, 

sem observar qualquer efeito de barreira que afetasse a cicatrização da fratura (Lu et al., 2005). 

Já Shermak et al. (1998) também encontraram uma regeneração normal, sem qualquer adesivo 

nos crânios estudados. A cicatrização óssea e a resposta inflamatória foram semelhantes com 

uso de microplacas e parafusos na fixação do tecido ósseo em craniotomia de camundongos, 

com a aplicação do n-butil-2-cianoacrilato (CAB). 

Os CA de metoxietila e isobutila usados para preencher cavidades ósseas apresentaram 

melhores propriedades mecânicas do que o CA de isoamilo (Bhat et al., 1992). Entretanto, 

Gonzalez et al. (2000) acreditaram que o CA usado na fixação de flaps ósseos em operações de 

craniotomia possa vir a ser seguro, rápido e de fácil operação, fornecendo estabilidade imediata 

dos retalhos ósseos e excelentes resultados cosméticos. 

O CA de isobutila apresentou uma resistência à tração da união adesiva maior do que o 

CA de metila e etila, e a adição de 10% de hidroxiapatita (HA) aumentou este parâmetro, que 

diminuiu, contudo, com a adição de 15% de aditivo (Papatheofanis, 1989). O CA de etila com 

HA (revestido com 5% de ácido tartárico e 5% ácido poliacrílico) apresentou menor dureza 

devido ao uso de um enchimento menos duro de ionômero de vidro e o uso de uma baixa relação 

pó-líquido quando comparado ao CA com ionômero de vidro (Tomlinson et al., 2007). 

Resultados promissores para uma nova forma de administração sistêmica de 

medicamentos também foram obtidos com a associação e liberação controlada biodegradável 

da Vancomicina implantada no tecido ósseo como agente terapêutico associada a uma estrutura 

suporte de esponja de gelatina e o n-butil 2-CA, devido a lenta absorção destes usados como 

veículo para o antibiótico (Eskandari et al., 2006). 

Em investigações in vitro, Maureer et al. (2004) e Ortiz Ruiz et al. (2010) concluíram que 

sistemas adesivos dentinários podem ser úteis para osteossíntese; porém, não foi encontrada 

diferença significativa na resistência à tração após a osteossíntese feita da forma tradicional com 

mini-placas, adesivos dentinários e CA (Perry & Youngson, 1995). Bons resultados clínicos foram 

alcançados para a imobilização de fraturas mandibulares e craniofaciais com o uso do CAB e até 

mesmo para fixação talar osteocondral (Perry & Youngson, 1995; Shermak, 1998; Yilmaz, 2005). 

A Wollastonita CaSiO3 ainda não foi completamente estudada associada ao CA para 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ortiz%20Ruiz%20AJ%22%5BAuthor%5D
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melhorar as propriedades de biocompatibilidade e viscosidade do CA. Este silicato de cálcio 

tem boa bioatividade, não é citotóxico e também é osteoindutivo (De Aza et al., 1999; Dufrane 

et al., 2003; Brown et al., 2004; Carrodeguas, 2007). De Aza et al. (1996) verificaram que 

materiais que possuem Wollastonita (α-CaSiO3) e Pseudowollastonita (β-CaSiO3) têm a 

capacidade de criar porosidade in situ quando colocada em contato com fluidos fisiológicos, 

produzindo adesão em osteoblastos in vitro e integração com o tecido ósseo in vivo. Considera-

se que a dissolução de íons cálcio e silicato destes materiais têm um papel importante na 

formação da camada superficial de HA (Li et al., 2005). 

Em um trabalho prévio, De Sena et al. (2008) estudaram a bioatividade in vitro de 

compósitos de W-BCA. A bioatividade desses materiais foi atribuída à formação de uma 

camada de HA em sua superfície. A Wollastonita sintética (Ws) teve maior grau de pureza 

quando comparada com a Wollastonita natural (Wn), que apresentou outros elementos 

químicos na sua composição como Cálcio (Ca), Magnésio (Mg) e Alumínio (Al) 

(Mg,Al)(Silício, Alumínio)2Oxigênio6. Dessa forma, uma resposta tecidual diferenciada entre 

elas poderá ser encontrada. 

A Wollastonita, na classificação de Strunz pela International Agency for Research on 

Cancer (IARC, 1987), é um mineral do grupo III (silicatos), notadamente um silicato de cálcio. 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Wollastonita). A sua disposição é semelhante à dos piroxênios e 

na forma natural pode ser encontrado um pequeno percentual de íons: manganês, ferro, potássio, 

sódio ou magnésio substituindo o íon cálcio (Virta, 1994).  

Almeida et al. em 2018 fizeram um estudo de revisão sistemática para verificar a 

viabilidade do emprego da wollastonita como material de enxertia óssea como uma alternativa 

ao osso autógeno. Dos resultados entre os estudos incluídos, 20% enfatizaram a importância da 

randomização, o que agrega confiabilidade ao estudo, minimizando o risco de viés. Observou-

se alta variabilidade no material utilizado, como: aditivos, quantidades, dosagem e alterações 

químicas, impossibilitando a comparação direta entre esses estudos. Os períodos experimentais 

também variaram consideravelmente; um dos estudos não incluiu análise estatística, 

enfraquecendo a avaliação. No entanto, o verdadeiro potencial da Wollastonita como material 

de enxerto para a formação de novos ossos foi relatado em todos os estudos. Os autores 

concluíram que os resultados suportam o uso de wollastonita como material para enxerto ósseo. 

A produção da wollastonita iniciou como substituto ao amianto. Ela, na forma natural 

após extraída, é quebrada durante o processamento de britagem e moagem em fibras de 

diferentes proporções. 

Em um pequeno estudo de corte em trabalhadores numa pedreira, os números 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Silicato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wollastonita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9sio
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observados de óbitos de todas as morbidades foram inferiores ao esperado (Huuskonen et al., 

1983a). Ela também foi testada para carcinogenicidade num estudo de inalação de partículas 

em ratos. Nenhum aumento na frequência de tumores foi observado e o número de fibras com 

um comprimento > 5 µm e um diâmetro < 3 µm foi relativamente baixo (cerca de 54 fibras/mL) 

(McConnell et al., 1991). 

Num experimento em ratos pela implantação intrapleural, quatro graduações distintas 

de Wollastonita em diferentes tamanhos de fibras foram testadas para carcinogenicidade. Não 

houve informação sobre a pureza das amostras utilizadas. Observou-se um pequeno aumento 

na frequência de sarcomas pleurais com três classes, que continha fibras maiores que 4 µm de 

comprimento e menos de 0,5 µm de diâmetro. Sarcomas pleurais não foram observados após a 

implantação da graduação que continha relativamente poucas fibras com estas dimensões 

(Stanton et al., 1981).  

Em mais dois estudos por injeção intraperitoneal em ratos utilizando duas amostras de 

Wollastonita (feitos com comprimentos de fibra mediana de 8,1 µm e 5,6 µm, respectivamente), 

não foram encontrados tumores intra-abdominais (Pott et al., 1987; Pott et al., 1989). Portanto, 

não há evidências científicas para a carcinogenicidade da Wollastonita em seres humanos ou 

animais (IARC, 1987a; IARC, 1987b). 

A Wollastonita tem sido estudada como substituto ósseo devido a sua biocompa-

tibilidade, alta resistência mecânica e excelente bioatividade quando comparado com 

biocerâmicos de fosfatos de cálcio (Raquez et al., 2011; Xiong et al., 2013). Observou-se que 

a morfologia nanocristalina sintética melhora as propriedades mecânicas como elasticidade e 

resistência à compressão e também aumenta a superfície do material, o que pode ajudar numa 

rápida deposição superficial de hidroxiapatita (Lakshmi & Sasikumar, 2015). Estas 

propriedades da Wollastonita garantem sua aplicação como um novo material ideal a ser usado 

como implante de osso artificial nas técnicas cirúrgicas de regeneração do tecido duro no campo 

da engenharia de biomateriais (Raquez et al., 2011; Xiong et al., 2013; Lakshmi & Sasikumar, 

2015; Almeida et al., 2018). 

A Wollastonita também tem sido estudada para uso em associação com medicamentos e, 

desta forma, promover uma liberação gradativa de fármacos sistêmicos (Li & Chang, 2005). As 

cerâmicas bioativas interagem com o tecido biológico e são capazes de interagir quimicamente, 

formando uma ligação com os tecidos ósseos circunjacentes (Manzano et al., 2012). 

A hidroxiapatita e fosfatos de cálcio têm recebido considerável atenção para aplicações 

biomédicas devido às suas propriedades de biocompatibilidade (Felekori et al., 2015). A 

deficiência do íon silício leva a má formação óssea. Durante a osteogênese, a proliferação 
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osteoblástica é aumentada devido à presença de íons de silício. Assim, o silício é um elemento 

essencial para a atividade das células ósseas. A Pseudowollastonita foi descrita como indutora de uma 

boa formação osteoblástica. O íon silício se liga aos íons cálcio e promove uma fácil dissolução iônica, 

propiciando a união entre o implante e o tecido ósseo circunjacente. Ela induziu a osteogênese, 

satisfazendo a todos estes critérios anteriores; portanto, pode ser usada como um material de implante 

de osso artificial (Ha et al., 2014). 

Novas técnicas têm sido desenvolvidas na síntese da Wollastonita com aditivos e calcinação 

às temperaturas mais baixas para melhorar as suas propriedades físicas, químicas, morfológicas e de 

bioatividades. A ionização, porosidade, granulação e resistência mecânica foram observadas sendo 

apropriadas e in vitro sugestivamente superiores para regeneração óssea (Ha et al., 2014; Fiocco et 

al., 2016; Kang, 2016). Dada as características específicas dos componentes incorporados aos 

cimentos testados espera-se melhorar a integração com o tecido ósseo in vivo. 

A FDA aprovou o uso médico do CA em 1998 e em 2008 a ISO (9001) também 

regulamentou o seu uso. A ANVISA reconhece alguns produtos como o Tisuacryl sob o 

registro ANVISA: 80259690001. Mais recentemente alguns materiais a base de CA tem surgido 

no comércio internacional com finalidades médicas, dentre os quais podemos citar:  

CA de n-butila: Enbucrilate ou Histoacryl® (Alemanha), Tisuacryl (cuba), GluBrane®, 

GluBran2 (Italia), Indermil (Irlanda),   Xoin (India) e Periacryl para uso Odontológico 

(USA e Canadá), MediBond (USA), MediCryl®, GluStitch®, Gesika, Liquiband (USA), 

IFABond (França) TissuGlu(USA).  

O CAde n-Octila: Dermabond Prinium (USA), Surgiseal (Reino Unido) Derma+ 

Flex (UK), FloraSeal,  Nexaband,  GlutShield,  Rekseal, Epiglue e Octylseal (USA).  

Para uso em Medicina Veterinária:  CA de n-butila: VetGlue (Canadá), Vetbond 

(Alemanha, USA), Liquiband (USA, Reino Unido), LiquiVet (USA). CA de n-Octila: Surgy-

lock, Nexaband. 

Portanto, o objtetivo da pesquisa foi avaliar o comportamento in vivo de três compósitos 

de (n-butil 2 cianoacrilato) com três tipos de cargas: pó de Wallastonita (Wn), pó de 

pseudoWallastonita sintética (Ws), pó de pseudoWallastonita sintética com 5% acetil tributil 

citrato (ATBC) (Wst). 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fiocco%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27066770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27383373
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Desenvolver e avaliar a biocompatibilidade in vivo de biomateriais compósitos a base 

de poli (2-cianoacrilato de n-butila)/Wollastonita para preenchimento ósseo e fixação de 

fraturas ósseas  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

1º) Testar in vivo a biocompatibilidade dos produtos desenvolvidos por meio da 

implantação em tecido subcutâneo de ratos Wistar; 

2º) Quantificar por meio de análise histomorfométrica a densidade de volume do 

biomaterial remanescente, tecido conjuntivo e osso neoformado. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

3.1 AVALIAÇÃO DA BIOCOMPATIBILIDADE EM RATOS WISTAR IN VIVO  

 

Esta parte do estudo foi realizada de acordo com a ISO 10993-617 que envolve 

protocolo pré-clínico em humanos de novos biomateriais. 

 

 

3.2 MATERIAL 

 

 

Como reagentes para a preparação dos compósitos foram empregados: cianoacrilato de 

n-butila, > 99 % pureza, fornecidos pelo Laboratório de Polímeros do Instituto de Ciência e 

Tecnologia de Materiais da Universidade de Havana; Wollastonita natural Wn (Vansil® W40, 

Vanderbilt, Co., Inc., USA), tamanho médio de partícula 13.2 μm e relação molar SiO2/CaO 

(1.056 ± 0.001); Wollastonita sintética fornecido pelo  Instituto de Cerâmica e Vidro do 

Conselho Nacional de Investigações de Espanha. 

Wst foi preparada misturando 10 g de Ws, 0.5 ml de citrato de acetil tributil citrato 

(ATBC) (GLYPLAST®A-8C, Condensia Química S.A., Barcelona) e 10 ml de acetona (Merck, 

Brasil). A mistura foi homogeneizada por agitação magnética durante 2 h. Depois de deixar em 

repouso toda a noite o material foi seco num débil fluxo de ar. O ATBC apresenta: Número 

CAS:  77-90-7, Fórmula química: C20H34O8 e Peso molecular: 402.48 g·mol−1. É um 

plastificante que tem grande poder solvente, o que confere a ele compatibilidade com quase 

todos os polímeros melhorando o grau de dissolução da mistura. Ele também é atóxico e é 

reconhecido como aditivo para estar em contato com alimentos pela FDA USA. 

Os produtos empregados como controles foram: hidroxiapatita estequiométrica, HA 

sintetizada especialmente para este estudo, e adesivo médico comercial Tisuacryl fornecido sem 

custo pelo fabricante (Centro de Biomateriais da Universidade de Havana). 

 

  

http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=77-90-7
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3.3 ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO EM RATOS  

 

 

3.3.1 Caracterização dos animais  

 

 

Ratos Wistar (n = 36) adultos-jovens, machos ou fêmeas, foram mantidos em caixas 

com ração e água sem restrições no Núcleo de Animais de Laboratório (NAL) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) seguindo a Diretriz brasileira para o cuidado e a utilização de 

animais para fins científicos e didáticos - DBCA. O projeto 137/2011 relativo ao estudo foi 

aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal Fluminense 

(ANEXO 1). 

 

3.3.2 Desenho experimental  

 

Tratou-se de um estudo randomizado in vivo em animais, pré-clínico em humanos, em 

dois sítios teciduais distintos de implantação: tecido ósseo (fêmur) e subcutâneo dorsal, com 

três períodos de observação (1, 3 e 9 semanas) para cada material e sítio de observação utilizado. 

36 ratos foram divididos aleatoriamente em quatro grupos: 1 - controle HA, 2 - compósito Wn-

CAB, 3 - compósito Ws-pCAB e 4 - compósito Wst-pCAB B. Para as análises de resultados, 

foi considerado um número de seis animais para cada período experimental e material estudado 

(Figura 3). 

No desenho experimental de implantação, cada animal do Grupo A recebeu o 

biomaterial controle HA no lado esquerdo no tecido subcutâneo da região dorsal e no tecido 

ósseo do fêmur; no lado direito, eles receberam o compósito Wn-CAB nas mesmas regiões. Os 

animais do Grupo B receberam o compósito Ws-pCAB no lado esquerdo e o compósito Wst-

pCAB no lado direito nos tecidos ósseo (fêmur) e subcutâneo dorsal. Os animais foram 

submetidos à eutanásia após 1, 3 e 9 semanas.  
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Figura 3. Desenho experimental para o ensaio de implantação.  

Fonte: O autor, 2019. 

 

 

3.3.3 Procedimentos cirúrgicos  

 

 

Os animais foram pesados e receberam anestesia geral através de injeção intramuscular 

de uma solução constituída de Quetamina (Francotar®, Virbac, Brasil) e Xilazina (Dopaser®, 

Hertape Calier, Brasil) na proporção de 3:1, respectivamente. Em seguida, receberam uma 

incisão de 2cm sobre a região do fêmur seguida do afastamento do plano muscular e 

descolamento do periósteo com descolador de Molt até o plano esquelético. Após a exposição 

do osso, um defeito não crítico de 2 mm na região anterior no 1/3 médio do femul foi realizado 

com fresa lança (perfuração inicial) seguida da utilização da broca carbide esférica de 2 mm de 

diâmetro para criação de um defeito cirúrgico e implantação dos biomateriais (Figuras 4 e 5). 

 

  

n = 36

Grupo A

n = 18

Grupo B

n = 18

Lado esquerdo 

HA

Lado direito 

Wn-pCAB

Lado esquerdo

Ws-pCAB

Lado direito

Wst-pCAB

Cada material foi implantado nos tecidos ósseo e subcutâneo 

n = 6:  1 semana

n = 6:  3 semanas

n = 6:  9 semanas

n = 6:  1 semana

n = 6:  3 semanas

n = 6:  9 semanas
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A - Tricotomia                                          B - Incisão de 2 cm - Fêmur  

  

C - Fêmur - Defeito não crítico                D - Enxertia 
 

Figura 4. Procedimentos cirúrgicos. A: Tricotomia; B: Incisão de 2 cm – fêmur; C 

Fêmur – defeito não crítico; D: Enxertia. 

Fonte: O autor, 2019. 
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A - Incisão (1 cm) subcutânea       B - Implantação em subcutâneo 

   

C - Sutura           D - Eutanásia - Sobredosagem  

Figura 5. Procedimentos cirúrgicos. A: incisão (1 cm) subcutânea; B: Implantação em 

subcutâneo; C: Sutura; D: Eutanásia – sobredosagem. 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Uma incisão (1 cm) também foi feita no dorso do animal para implantação subcutânea 

do material. Posteriormente, foi realizada sutura com fio de nylon 5.0 (Ethicon®, Johnson & 

Johnson, Brasil) e antissepsia com gaze e solução de peróxido de hidrogênio para proteção da 

ferida cirúrgica e evitar contaminação secundária. Como protocolo preventivo da dor foi 

administrado anti-inflamatório cetoprofeno a 10% (Ketofen®) na dose única de 3 mg/Kg de 

peso corporal para conforto pós-operatório do animal (Figuras 4 e 5).  

 

 

3.3.4 Obtenção e processamento das amostras  

 

 

Decorridos os períodos experimentais de 1, 3 e 9 semanas, os animais de cada grupo 

experimental receberam sobredosagem de anestésico geral para eutanásia e, posterior, coleta 

das amostras e tecidos circunjacentes (Figura 6). 



31 

 

 

 

A - Exposição do tecido subcutâneo         B - Coleta do tecido subcutâneo      

Figura 6. Exposição e coleta do tecido subcutâneo. A: Exposição do tecido subcutâneo; 

B: Coleta do tecido subcutâneo. 

Fonte: O autor, 2019. 

 

  

A - Fêmur                                            B - Fêmur - Formol 4% tamponado 

Figura 7. Armazenamento do tecido ósseo. A: Fêmur; B: Fêmur – formol 4% tamponado. 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Todas as peças foram fixadas em formol 4% tamponado por no mínimo 48 h (Figuras 6 

e 7). A seguir, foram descalcificadas em solução descalcificadora rápida (Alkimia), lavadas em 

água corrente, desidratadas em banhos crescentes de etanol (70%, 80%, 90% e 100%), 

clarificadas em xilol (3 banhos), impregnadas (3 banhos) e incluídas em parafina. Cortes 

histológicos com 5µm de espessura foram corados pela técnica de Hematoxilina-Eosina para 

avaliação à microscopia de luz dos aspectos morfológicos gerais e dados da histomorfometria. 

Cada peça recebeu os cortes e foram obtidas dez lâminas. Cada lâmina teve dez imagens 

captadas ao microscópio (AxioscopeTM, Carl Zeiss) em objetiva de 40x. 
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3.3.5 Análise histológica  

 

Os seguintes parâmetros biológicos foram avaliados: presença do biomaterial, resposta 

inflamatória, tecido conjuntivo e osso neoformado. Dez imagens não consecutivas de cada 

espécime foram capturadas em objetiva (Cybershot DSC-W300 Super Steady Shoot, Sony 

Corporation, 13.6 megapixels), usando o microscópio óptico (AxioscopeTM, Carl Zeiss) com 

10X de aumento. 

 

 

3.3.6 Análise histomorfométrica  

 

A análise histomorfométrica foi realizada com o auxílio do programa Image Pro Plus® 

(Media Cybernetics, L. P., Silver Spring, MD) seguindo a ISO 10993-6 para quantificação da 

densidade de volume do biomaterial remanescente, tecido conjuntivo e osso neoformado. Na 

análise estatística, os novos biomateriais foram confrontados entre si e também comparados ao 

HA, que é o material controle proposto para este fim. 

Cada imagem captada foi inserida no programa Image Pro Plus e recebeu uma grade 

com cem pontos, onde a quantidade de tecido neoformado, conjuntivo e biomaterial foi contada 

percentualmente a partir dos pontos da grade de cem pontos que está gerando os dados para a 

análise estatística. Foi avaliado o tipo de infiltrado inflamatório (crônico ou agudo); presença 

de granulócitos, e células gigantes multinucleadas; deposição de tecido fibroso; angiogênese e 

presença de áreas necróticas.  
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3.3.7 Análise estatística  

 

As médias e o desvio padrão foram calculados para cada teste, e a análise preliminar 

dos dados mostrou uma distribuição em forma de sino (teste de D'Agostino e Person Omnibus). 

A análise de variância foi realizada. O erro de tipo alfa foi fixado em 0,05. Todas as análises 

estatísticas foram realizadas usando v.5 Prisma Software (Graph Pad Software, EUA).   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

A caracterização dos materiais foi realizada pela espectroscopia de infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) e faz parte do protocolo pré-clínico in vivo ISO 10993-

13:2010 para novos biomateriais.  

Todos os compósitos estudados tinham uma grande quantidade de carga inorgânica para 

obter-se uma consistência pastosa a fim de facilitar o manuseio durante a aplicação clínica. O 

compósito Wn-BCA teve a menor quantidade de carga inorgânica (62% em peso). O W-BCA 

teve o teor mais elevado de carga inorgânica (77% em peso), o melhor manuseio e consistência 

de trabalho, isto devido ao menor tamanho da partícula; a melhora da capacidade de 

umedecimento foi devido ao preenchimento inorgânico do recobrimento do Wst pelo ATBC 

com o monômero de cianoacrílico. O endurecimento do compósito in situ ocorreu pela reação 

de polimerização aniônica do monômero do cianoacrilato, que foi iniciada pela umidade 

atmosférica e também pela umidade absorvida na superfície das cargas. Nos ensaios biológicos 

(in vitro e in vivo), a polimerização aniônica foi acelerada pelo contato com os fluidos 

biológicos e procedeu-se muito rapidamente.  

As bandas de absorção observadas no espectro FT-IR da Wollastonita recoberta pelo 

ATBC (Figura 8) variaram espectro de 800-1200 cm, que correspondeu ao alongamento 

assimétrico da vibração da ligação do Si-O; os da faixa entre 550-700cm-1, a faixa incluindo 

ambos a ligação curva Si-O-Si e união Si-O alongadas vibrações; enquanto aqueles na faixa de 

baixa frequência (< 550 cm-1) foram determinados pelo união curva O-Si-O. A banda em 1748 

cm-1 denotou a presença de grupos carbonila sobre o ATBC. Além das bandas de absorção 

devido a Wollastonita (fase principal), os espectros de FT-IR dos materiais compósitos 

mostraram as bandas de absorção correspondentes ao poli (n-butil-cianoacrilato): CH3 bandas 

de alongamentos assimétricas no 2965 cm-1; CH assimétrica no 2938 (cm2)-1; CH simétrica a 

2877 (cm2)-1; CN (2250 cm-1), C = O (1754 cm-1), CO (1259 cm-1). A banda em 3436 cm-1 

refere-se a presença de umidade. 
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Figura 8. Espectros de infravermelhos da Wst, W-BCA e W-BCA depois de 28 dias de 

degradação acelerada (193x121mm (300 x 300 DPI)).  

Fonte: O autor, 2019. 

 

 

4.2 TESTE DE DEGRADAÇÃO 

  

A avaliação de risco de novos biomateriais destinados a serem utilizados na reparação 

óssea envolve testes de biodegradação pela ISO 10993-13:2010. O compósito produzido com 

Wollastonita natural (Wn-BCA) apresentou os valores mais elevados de degradação (Figura 

9A) e expansão (Figura 9B) em 28 dias nos testes acelerados. Nas experiências de degradação 

em tempo real (Figura 9C e 9D), o composto W-BCA foi submetido a uma maior degradação 

e expansão, correspondente ao comportamento das amostras no início dos experimentos 

acelerados. O consumo de água da amostra induziu rachaduras entre os componentes orgânicos 

e os inorgânicos acelerando a degradação do material composto. 

 Ambos os componentes do compósito estudados foram reabsorvidos, mas a análise 

termogravimétrica (TGA) mostrou diferenças significativas nas composições dos originais e 

das amostras degradadas (Figura 9). Este efeito foi maior para os compósitos com base na 

Wollastonita sintética. A relação do peso de cerâmica/polímero cresceu após 28 dias de imersão 
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a 70oC, atingindo valores de 85/15 para os compósitos com Wn e 94/6 para os compósitos com 

base na Ws e Wst, indicando a dissolução rápida do componente polimérico. Os espectros de 

FT-IR dos compósitos degradados também mostraram uma perda de matéria orgânica, como 

pode ser observado na Figura 9. Um comportamento semelhante foi relatado por Rodríguez-

Lorenzo et al. (2009), que avaliaram a degradação de compostos Wollastonita-poli 

(etilmetacrilato-co-vinilpirrolidone). 

   

Figura 9. Aceleração de degradação para os compósitos com Wollastonita (A) A 

aceleração de degradação para os compósitos com Wollastonita (A). (B) Expansão no teste 

aceleração para compósitos com Wollastonita. (C) Degradação na imersão a 37° C para 

compósitos com Wollastonita. (D) Expansão no teste em tempo real para compósitos com 

Wollastonita.  

Fonte: O autor, 2019. 

 

Em um trabalho anterior, foram avaliadas a degradação in vitro e bioatividade dos 

compósitos naturais wollastonita-poli(n-butil-2-cianoacrilato) (De Sena et al., 2014). As 

análises morfológicas e composicionais das superfícies materiais após os testes de imersão em 

fluido corporal simulado (SBF) mostraram um crescimento, típico de materiais bioativos e 

nucleação de apatita dependente do tempo. A maior exposição das partículas ao ambiente levou 

a uma degradação mais rápida do compósito com Wollastonita natural recoberta com ATBC. 
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Wollastonita parece ser a razão para a bioatividade in vitro maior em comparação com as outras 

formulas testadas. Carrodeguas et al. (2007) relataram que materiais cerâmicos de Wollastonita 

liberaram íons Si e Ca e removeram íons P meio de SBF. Íons de cálcio da molécula de 

Wollastonita são trocados por H+ do meio SBF e uma camada de sílica amorfa é formada. Por 

causa desta troca, o pH apenas para a interface Wollastonita/SBF aumenta até 10.5 e a 

dissolução parcial da sílica amorfa precipita na superfície da Wollastonita, que forma uma fase 

da apatita. 

 

 

4.3 ENSAIO DE CITOTOXICIDADE 

 

 

A Figura 10 mostra a citotoxicidade dos extratos de materiais experimentais (Wn Ws, 

Wst, BCA, BCA-Wn, Ws-BCA, W-BCA), dois controles positivos de citotóxicos (Vanadate 

3mm ≈ 70% inibição e inibição de 80% ≈ SDS), e controle negativo (DMEM - 5% SFB). A 

linha de 75% da viabilidade celular indica a fronteira entre citotóxicos (abaixo da linha) e 

materiais não citotóxicos (acima da linha). A viabilidade celular foi determinada pela 

combinação de parâmetros no trabalho. Desta forma, três diferentes parâmetros foram avaliados 

nas mesmas amostras: (1) metabolismo mitocondrial e toxicidade respiratória, (2) 

permeabilidade de integridade e de membrana dos lisossomos e (3) a presença de DNA e 

proliferação de células. 

Considerando a absorção vermelho neutro (NR) e a exclusão de corante violeta cristal, 

todos os materiais e controles positivos promoveram mais de 25% de morte celular (Figura 10B 

e 10C), exceto para Wn-BCA. O ensaio 3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil brometo de 

tetrazolina (XTT) mostrou uma toxicidade para Ws e BCA (Figura 10A). Vale a pena 

acrescentar que, considerando o reduzido número de células no Ws, Wn, Wn-BCA, BCA-Wst 

e Ws-BCA detectada por ensaios NR e CVDE, a atividade de desidrogenase (ensaio XTT) foi 

maior nos mesmos grupos (Figura 10A). Neste cenário, o pó da wollastonita e o monômero 

BCA são citotóxicos nas condições do ensaio, embora os materiais compósitos sejam menos 

citotóxicos e o composto de Wn-BCA não citotóxicos. O compósito W-BCA é o mais citotóxico 

das três formulações testadas e também exibe a degradação mais rápida nas experiências de 

degradação em tempo real. Os valores mais elevados obtidos para viabilidade celular no método 

de XTT para os materiais experimentais em relação ao controle não citotóxico, e os baixos 

valores estimados pela integridade de membrana e o conteúdo de DNA indicam a presença de 
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uma menor quantidade de células e algum estresse respiratório para aqueles que restaram. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Rodríguez-Lorenzo et al. (2009) avaliando a 

citotoxicidade dos compósitos wollastonita-poli (etilmetacrilato-co-vinilpirrolidone). 

Monômeros de alquil-2-cianoacrilatos foram amplamente utilizados na prática médica, 

desde a década de 1960. Eles são líquidos altamente reativos, com uma baixa viscosidade e 

podem polimerizar a temperatura ambiente na presença de umidade, formar forte união adesiva. 

Estes compostos têm demonstrado, tanto experimentalmente quanto clinicamente, a capacidade 

de manter juntos tecidos cortados e para atuar como agentes hemostáticos e bactericidas. 

Embora a principal aplicação de cianoacrilatos seja para a aderência da pele, vários estudos têm 

demonstrado resultados potenciais para o tecido duro e em Odontologia. Os cianoacrilatos mais 

comumente usados em experimentos e estudos clínicos são cianoacrilato de metil, etil-2-

cianoacrilato, n-butil 2-cianoacrilato, isobutil cianoacrilato e n octil 2-cianoacrilato. A 

toxicidade relativa destes compostos foi devida à relação do comprimento da cadeia alquila, ou 

seja, quanto maior o comprimento de cadeia, menos tóxica a reação se mostrou. Foram 

propostos dois mecanismos de degradação hidrolítica do poli (alkil-2-cianoacrilatos): a 

hidrólise da união do éster produzindo poli (ácido cianoacrilico) e a inversão da reação do 

Knoevenagel produzindo formaldeído e cianoacrilato, que são potencialmente perigosos para a 

vida da célula. A baixa toxicidade observada para os polímeros, com base nas maiores cadeias 

de alquila, tais como n-butil e n-octil-2-cianoacrilatos, parece ser devido as taxas mais baixas 

de degradação. No entanto, 2 etil-cianoacrilato tem sido sugerido para fixação de enxertos 

ósseos. Em estudo recente, este composto mostrou pouca citoxicidade, sem diferenças 

estatísticas com o controle em um ensaio de contato direto (método brometo de 3-(4,5-dimetil-

2-tiazolil)-2,5-difenil-24-tetrazólio (MTT) em células osteoblastos de humanos. Os excelentes 

resultados obtidos no uso clínico de adesivos de BCA e o benefício favorável frente a relação 

risco-benefício observado, incentiva a sua utilização na fixação óssea e fixação de enxertos. 
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Figura 10. Resultados dos testes de citotoxicidade para os materiais (Wn Ws, Wst, BCA, 

BCA-Wn, Ws-BCA, BCA-Wst), dois controles positivos (Van e SDS) e o controle negativo 

(DMEM). 

Fonte: O autor, 2019. 
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Carrodeguas et al. (2007) descreveramm num ensaio de citotoxicidade indireta (método 

MTT) pelo aglomerado natural e sintético da wollastonita em forma de disco (diâmetro 10 mm 

x 1 mm de espessura). Nestas condições de testes, os extratos aquosos das amostras estudadas 

não foram citotóxicos em uma cultura de células humanas fibroblásticas. Nenhuma diferença 

na adesão e proliferação de fibroblastos humanos foi observada entre as amostras. No presente 

estudo, foram testadas em condições mais drásticas, porque o pó do material t inha uma área 

superficial muito maior e, por esse motivo, a exposição foi maior. Alguns efeitos citotóxicos 

para cerâmicas de Wollastonita foram encontrados no ensaio direto de Alamar Blue, mas como 

descrito pelos autores, os resultados favoráveis dos testes in vivo relatados para cerâmica 

Wollastonita, mostraram que o material foi perfeitamente biocompatível, bioativo e 

osteocondutor, apesar dos resultados ligeiramente negativos obtidos em ensaios de 

citotoxicidade. 

 

 

4.4 ANÁLISE DESCRITIVA - AVALIAÇÃO DA BIOCOMPATIBILIDADE - 

HISTOMORFOMETRIA 

 

 

Parte A: Subcutâneo 

 

 

As principais características histológicas de reação tecidual para cada material ao longo 

dos períodos experimentais foram exibidas nas Figuras 11 e 12. Em uma semana, em todos os 

grupos testados, foi observada a presença de material residual rodeado por tecido de granulação. 

No grupo controle, implantado com HA e nos grupos experimentais implantados com Wst-

CAB e Wn- BCA haviam células inflamatórias mononucleares (linfócitos). No grupo com Ws-

BCA observou-se células polimorfonucleares (neutrófilos). Os grupos HA e Wst-CAB 

exibiram uma ligeira presença de células gigantes multinucleares de corpo estranho. 
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Figura 11. Fotomicrografias de HA (1), Ws (2), Wst (3) e Wn (4) implantados em tecido 

sub-cutâneo de ratos (254 x 190 mm (72 x 72 DPI)). 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Em 1 semana, todos os grupos testados exibiram um tecido de granulação circundante 

às partículas de biomateriais enxertados. Houve predomínio de células inflamatórias 

mononucleares (linfócitos) nos grupos HA, Wst e Wn e polimorfonucleares (neutrófilos) no 

grupo Ws. Os grupos HA e Wst exibiram leve presença de células gigantes multinucleadas do 

tipo corpo estranho (Figura 11). 

Em 3 semanas, observou-se presença de tecido conjuntivo frouxo interpondo-se às 

partículas de biomateriais enxertados em todos os grupos. Todos os grupos, exceto Ws, 

exibiram leve a moderada presença de células gigantes multinucleadas do tipo corpo estranho 

e múltipla presença de vasos neoformados em torno dos implantes (Figura 11). 

Em 9 semanas, observou-se tecido conjuntivo frouxo interpondo-se às partículas de 

biomateriais enxertados em todos os grupos. Todos os grupos, exceto Wn, exibiram leve a 

moderada presença de células gigantes multinucleadas do tipo corpo estranho. O grupo Wn 

exibiu marcante depósito de matriz extracelular colagenosa periférica às partículas enxertadas 

(Figura 11). 
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Parte B: Intra-ósseo (fêmur) 

 

 

Foi observado osso neoformado nas amostras de fêmur dentro de todos os sítios 

implantados, contudo com proporções diferentes, dependendo do material experimental e o 

tempo de observação. Os resultados da análise histomorfométrica foram apresentados na Figura 

12. Em uma semana, os três grupos experimentais mostraram tecido de granulação envolvendo 

o material implantado uma prevalência de células inflamatórias mononucleares (linfócitos). No 

grupo controle, observou-se HA com tecido conjuntivo frouxo, com uma matriz extracelular de 

colágeno mais organizado e vascularizado.   

Mestieri et al. (2009) analisaram a biocompatibilidade do n-butil-cianoacrilato 

(Tisuacryl®) pela implantação subcutânea em ratos. Embora nenhuma reação inflamatória 

significativa no grupo tratado tenha sido observada, progressivamente como tempo. Os autores 

concluíram que n-butil-cianoacrilato foi biocompatível no tecido subcutâneo de ratos. No 

presente trabalho, os compósitos de cimento avaliados continham partículas inorgânicas de 

wollastonita, além da matriz polimérica de cianoacrilato, contudo os resultados foram 

semelhantes.   

 

Figura 12. Fotomicrografias de HA (1), Ws (2), Wst (3) e Wn (4) implantadas em fêmur 

de ratos (254 x 190 mm (72 x 72 DPI)). 

Fonte: O autor, 2019. 
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Em 1 semana, os grupos Ws, Wst e Wn exibiram um tecido de granulação circundante 

às partículas de biomateriais enxertados, com predomínio de células inflamatórias 

mononucleares (linfócitos), enquanto no grupo HA houve um característico tecido conjuntivo 

frouxo, com matriz extracelular colagenosa mais abundante, em organização e bem 

vascularizada (Figura 12). 

Em 3 semanas, presença moderada de osso neoformado na região central do defeito 

somente no grupo controle positivo (HA). Persistência do quadro inflamatório no grupo Ws e 

evolução para tecido conjuntivo frouxo na interface das partículas dos enxertos de Wst e Wn 

(Figura 12). 

Em 9 semanas, presença abundante e homogênea de osso neoformado na região central 

do defeito no grupo HA e discreta e heterogênea (ilhotas de ossificação) no grupo Wst. Tecido 

conjuntivo frouxo em pequena quantidade circundante às partículas do enxerto Ws e tecido 

conjuntivo denso não modelado exuberante na interface das partículas do enxerto Wn (Figura 

12). 

Neste estudo, os compostos testados não promoveram uma reação inflamatória 

exacerbada quando em contato com o osso. Eles não foram completamente degradados e 

absorvidos após nove semanas, atrasando a formação do novo osso. O composto de Wn-BCA 

permitiu a formação de osso novo no local do implante. É importante ressaltar que o biomaterial 

para fixação óssea tem que ser lentamente biodegradável para garantir a estabilidade durante o 

processo de cicatrização (Figura 13).   

Há relatos na literatura sobre a biocompatibilidade e a eficácia do n-butil-2-cianoacrilato 

na fixação de fragmentos ósseos na região maxilo-facial e na fixação onlay de bloco ósseo 

(Amarante et al., 1995; Dadas et al., 2007; de Olievira Neto et al., 2010). Baş et al. (2012) 

encontraram que o 2 de n-butil-cianoacrilato foi menos eficiente que os parafusos de fixação de 

enxertia de bloco ósseo na mandíbula. Nenhuma diferença significativa foi encontrada entre o 

cianoacrilato e o grupo placa/parafuso em relação a inflamação, ou reação de corpo estranho. 

Mesmo assim, a formação óssea entre o enxerto e o sítio receptor foi encontrada como sendo 

significativamente maior no grupo placa/parafuso, do que no grupo de cianoacrilato. Outros 

autores relataram que a fixação de fragmentos de ósseos com adesivos a base de cianoacrilato 

têm uma melhor taxa de sucesso, estabilidade superior e melhores condições para a formação 

de osso novo quando comparado com a fixação de placas e parafusos (Amarante et al., 1995; 

Ahn et al., 1997; Shermak et al., 1998). 
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Figura 13. Análise Histomorfométrica. (A) Osso neoformado; (B) Tecido conjuntivo; (C) 

Biomaterial. 

Fonte: O autor, 2019. 
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PARTE II  

 

AVALIAÇÃO IN VITRO DAS UNIÕES ADESIVAS DOS COMPÓSITOS DE 

WOLLASTONITA SINTÉTICA COM CIANOACRILATO DE N-BUTILA EM SÍNTESES 

ÓSSEAS 

 

A parte II do estudo avaliou a força de resistência das uniões adesivas dos compósitos de 

wollastonita-cianoacrilato em colagem de osso animal in vitro. Deve-se mencionar que não há 

uma norma ISO específica para verificar as forças de uniões adesivas clínicas dos cianoacrilatos 

e que eles ainda não foram aceitos para aplicações clínicas em tecidos duros, apesar da 

existência de vários trabalhos em animais e alguns trabalhos clínicos em Humanos publicados 

com ressalvas positivas e específicas para sua utilização. Provavelmente, as variáveis inerentes 

do tecido ósseo levaram ao comportamento inesperado dos dados coletados. Talvez um número 

de espécimes da amostra muito maior do que usamos seja necessário para uma análise estatística 

confiável. Exatamente por este relato anterior convém esclarecer e enfatizar as dificuldades 

observadas na execução desta etapa para contribuir para futuros trabalhos relacionados a este 

estudo o que pode vir a ser um importante legado para o entendimento do comportamento 

clínico deste biomaterial. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, a fixação óssea em cirurgia Crânio-Facial é feita principalmente com 

fixação externa ou interna com parafusos e mini-placas. No entanto, os adesivos estão 

emergindo como promissores materiais em Cirurgia Buco-Maxilo-facial principalmente 

associados ao traumatismo Crânio-Facial para imobilizar pequenos fragmentos ósseos, placas 

de metal ou enxertos ao osso (De Sena et al., 2014). 

O cianoacrilato é o grupo mais usado e pesquisado de adesivo para fixação óssea, porque 

ele cumpre os critérios médicos necessários para esta aplicação tais como: adesão às superfícies 

úmidas, tendo força suficiente para ser eficaz; biocompatível (não-tóxico, não cancerígeno, não 

teratogênico) e degradável; economicamente viável e fácil de usar. Além disso, ele tem 

propriedades bacteriostáticas e homeostáticas. Estudos in vivo demonstraram que o uso de 

adesivos de cianoacrilato não interferiram com a cicatrização óssea. Bons resultados clínicos 

foram alcançados com adesivo de n-butil-2-cianoacrilato para o tratamento de fraturas ósseas 

craniofaciais e mandibulares e para fixações osteocondrais. Ahn et al. (1997) avaliaram in vivo 

a fixação do osso craniofaciais utilizando placas absorvíveis Lactosorb aderida ao osso com 

adesivo de n-butil-2-cianoacrilato (Histoacryl), comparando com o grupo de fixação com metal 

(placa e parafuso). Nenhuma diferença foi encontrada entre os grupos dos dois tratamentos em 

8 semanas (p > 0,05). 

A capacidade de aderência in vitro de vários cianoacrilatos ao osso foi investigada 

anteriormente e, portanto, serviu como dados de controle para o presente estudo. Vários métodos 

para o teste de adesão, de tração e cisalhamento têm sido relatados como pontos fortes para testes 

de adesivos em ossos, mas nenhum método de teste padrão, foi planejado. As conclusões da 

literatura sobre os estudos in vitro de n-butil-2-cianoacrilato adesivo ao osso estão resumidas na 

Tabela 1, com comentários sobre os métodos empregados (Perry & Youngson, 1995; Chivers & 

Wolowacz, 1997; Maureer et al., 2004; Ortiz Ruiz et al., 2010; Kandalam et al., 2013). 
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Tabela 1. Resumo dos resultados de literatura para pontos fortes de n-butila 2-

cianoacrilato ligação elástica adesiva ao osso revisto. 

 

Força de adesão Método Referências 

(2,2-±0.7) MPa) Resistência à tração µTensile (osso-adesivo-osso) 

1 mm/min, área da colagem 4 mm2 

Kandalam et al., 

2013 

(2,0 ± 0,2) MPa 

  

Resistência ao cisalhamento (osso-adesivo-osso) 

1 mm/min, área da colagem ≈ 20 mm2 

(1,4 ± 0,3) MPa 

  

Resistência ao cisalhamento (osso-adesivo-

miniplaca PLA) 

1 mm/min, área da colagem ≈ 20 mm2 

(2,9 ± 0,5) MPa Resistência ao cisalhamento, (osso-adesivo-

osso) 

1 mm/min, área da colagem (50 ± 5) mm2 

Ortiz Ruiz et al., 

2010 

(2,0 ± 0,5) MPa Resistência à tração (osso-adesivo-osso) 

1 mm/min, área da colagem (11,9 ± 0,3) mm2 

Maureer et al., 2004 

(1,4 ± 0,2) MPa Resistência à tração (osso-adesivo-osso) 

5 mm/min, 

Chivers & 

Wolowacz, 1997. 

F média 24 N 

Max. F 200 N (1 

MPa) 

Resistência ao cisalhamento (placa óssea-

adesivo-SS) 

20 mm/min, área da colagem ≈ 1800 mm2 

Perry & Youngson, 

1995 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Perry & Youngson (1995) testaram a força de adesão do cianoacrilato comparando com 

a resistência de mini-placas de aço inoxidável in vitro. Fraturas ósseas obtidas de costelas 

bovina foram produzidas usando uma máquina de teste universal. O poder de colagem do 

cianoacrilato foi quase três vezes menor do que a mini-placa. 

Chivers & Wolowacz (1997) testaram vários adesivos médicos em diferentes tecidos, 

com um procedimento de ensaio de tração padronizado. Eles acharam que as forças de união 

mostraram pouca dependência sobre a natureza do tecido, mas foram fortemente dependentes 

do tipo de adesivo. Diferentes ordens de magnitude de forças foram encontradas, com pontos 

na seguinte na ordem: cianoacrilato > gelatina/resorcinol/formaldeído > gelatina/resorcinol/ 

glioxal = fibrina. 
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Devido à semelhança química e estrutural entre o osso e a dentina, o uso de adesivos 

dentinários para fixação de fratura ósseas também tem sido investigado. Estudos in vitro 

demonstraram que resinas compostas dentárias fornecem maior resistência no osso do que os 

adesivos de dentina, isto parece ser devido à falta de coadaptabilidade entre as superfícies de 

fragmentos ósseos. Maureer et al. (2004) compararam a força de união entre compósito e osso 

e entre osso e osso usando dois diferentes sistemas adesivos (New Bond ClearfilTM e 

Histoacryl) in vitro. O uso de adesivos de dentina parece produzir maior resistência ao osso do 

que o cianoacrilato. Ortiz Ruiz et al. (2010) mostraram que uma combinação de adesivos auto-

condicionante e cimentos de resina auto-condicionante podem ser utilizados, sobre condições 

in vitro, para fixar fragmentos ósseos ou a dispositivos metálicos. Estes materiais produziram 

maior estabilidade do que o adesivo de n-butil-2-cianoacrilato (Hystoacryl®). 

Apesar dos melhores resultados na adesão obtidos com vários adesivos dentários, vários 

pesquisadores adotaram os adesivos de cianoacrilato n-butil e n-octil induzidos pelo menor 

efeito citotóxico comparado aos adesivos dentais. Também, uma reação inflamatória ou 

citotóxica que os agentes adesivos dentais podem induzir, o que poderia levar a falha no 

tratamento. Estudos in vivo ainda são necessários para provar que a força de união alcançada 

com adesivos dentais é adequada e que a regeneração óssea na interface de fratura pode ser 

normalmente induzida. 

Kandalam et al. (2013) estudaram as forças de união dos adesivos de cianoacrilato e 

metacrilato, utilizando amostras de osso parietal do cadáver humano. A resistência adesiva do 

n-butil-cianoacrilato foi significativamente maior do que o octyl-cianoacrilato. Quando partes 

ósseas foram fixadas com placas reabsorvíveis e adesivos, a força de união ao cisalhamento foi 

significativamente maior para n-butil-cianoacrilato, do que para o sistema placa e parafusos. 

Em estudos anteriores, foi avaliada a biocompatibilidade dos compósitos 

Wolastonita/policianoacrilato e eles se revelaram promissores como biomateriais para 

regeneração óssea. Testes in vitro mostraram que Wolastonita/policianoacrilato compósitos se 

apresentam como um material bioativo e degradável. A formação de um depósito de matriz de 

colágeno extracelular sobre a superfície do compósito in vivo e a formação de osso novo 

indicam seu potencial para uso adesivo em traumatismos ortopédicos instáveis. 

Estudos recentes demonstraram o potencial do nano-sixed silicato de cálcio em 

materiais compósitos para aplicações biomédicas. Wan et al. (2005) investigaram a bioatividade 

de silicato de cálcio amorfo (ACS) e β-wollastonita nanoestructurada por imersão em solução 

SBF 36,5° C, durante 6 h para 15 dias. Os resultados dos experimentos revelaram que o ACS 

mostrou uma formação mais rápida de hidroxiapatita na superfície do material devido a taxa 
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alta de liberação de íons de Cálcio. Wei et al. (2008) compararam a bioatividade de nano e 

micro porções de silicato de cálcio/poli(ε-caprolactone) compósitos bioativos (CPC-n e m-

CPC). Eles encontraram que ambos os compósitos tiveram a capacidade de permitir adesão 

celular, o crescimento, proliferação e diferenciação, além de produzir boa bioatividade e 

biocompatibilidade, porém os nanocompósitos n-CPC produziram resultados superiores. A 

camada de apatita sobre o n-CPC foi mais homogênea e compacta e apresentou níveis 

significativamente mais elevados de atividade, adesão e proliferação celular. Fadaie et al. 

(2013) avaliaram o efeito da incorporação de uma nanostructura de polyhedral oligomeric 

silsesquioxane nanostructure (APOSS) nas propriedades físicas, mecânicas e de estabilidade 

hidrolítica do octil cianoacrilato (OCA). A incorporação de 10 wt.% APOSS como reforço/ 

ligações cruzadas de nanocargas de OCA melhorou  a força de resistência de união ao 

microcisalhamento à dentina. 

A presente pesquisa objetivou avaliar in vitro as forças de união ao osso de compósitos 

de silicato-poli(butilcianoacrilato) em três alíquotas: compósitos com tamanhos micro e nano- 

de silicato de cálcio em comparação com o adesivo de uso médico butylcyanoacrylate 

(Tisuacryl®). 

Os adesivos são materiais utilizados na reparação óssea, auxiliando na cura de fraturas 

adjacentes, não causando uma resposta inflamatória no tecido ósseo circundante viável nem nos 

tecidos moles próximos (Lu et al., 2005; Shermak et al., 1998). Entre os adesivos estudados estão 

os monômeros cianoacrílicos (CA) que apresentam como propriedades: efeito bacteriostático, 

efeito hemostático, biodegradabilidade, biocompatibilidade (exceto para o metil-cianoacrilato) e 

facilidade de manipulação (Saska et al., 2009a). Entretanto, a baixa viscosidade dos monômeros 

puros dificulta a sua utilização. Além disso, o uso de adesivos como o único meio de fixação não 

apresentou a mesma resistência que as uniões fortes obtidas com placas e parafusos, sejam 

bioinertes ou biodegradáveis, por isso não é recomendável para uso em áreas sujeitas a movimentos 

contínuos (Gosain et al., 1998). No entanto, resultados bem-sucedidos foram reportados por Saska 

et al. (2009b) na avaliação histológica em osso parietal de coelho. 

Harper et al. (1988) avaliaram a eficácia do 2-cianoacrilato de isoamilo (3-metil-butila, 

isopentilo) viscoso na fixação de uma osteotomia osteocondral do côndilo femoral em coelhos, 

aplicando o adesivo nas bordas da fratura e liberando a região central da superfície da fratura 

para minimizar as barreiras mecânicas que poderiam interferir na cicatrização. Neste estudo 

controlado, o adesivo não causou toxicidade ao osso viável adjacente e à cartilagem alcançando-

se 95% de eficácia no tratamento com o adesivo em comparação a 50% no tratamento controle.  
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Lu et al. (2005) observaram que duas semanas após a fixação de fraturas em tíbia de 

ratos, internamente com fios de Kirschner de 2 mm e reforçado na superfície de fratura com n-

octil-2-cianoacrilato, inicia-se a degradação in vivo do adesivo. Condrócitos e fibrócitos 

cresceram gradualmente em áreas adjacentes ao material, o qual se romperam em pedaços em 

oito semanas, e se degradaram completamente entre 10 e 12 semanas que se observasse 

qualquer efeito de barreira que afetasse a cicatrização da fratura, apresentando uma melhor 

resposta de fixação com o grupo controle, onde apenas foi feita a fixação interna com fios.  

Shermak et al. (1998) compararam o uso de microplacas e parafusos na fixação do tecido 

ósseo em craniotomia de camundongos, com a aplicação do adesivo de n-butil-2-cianoacrilato. 

Eles encontraram uma cicatriz normal, sem qualquer adesivo nos crânios estudados a 

cicatrização óssea e a resposta inflamatória foram semelhantes nos dois grupos.  

Gonzalez et al. (2000) avaliaram a eficácia do adesivo 2-cianoacrilato de etila na fixação 

de flaps ósseos em operações de craniotomia. Embora este produto não seja recomendado para 

uso médico, os resultados em termos de fixação foram satisfatórios em 100 pacientes incluídos 

no estudo, com acompanhamento clínico e radiológico por 3 meses após a cirurgia, sem que 

fossem verificadas complicações relacionadas com o tratamento. Os autores acreditam que este 

método foi seguro, rápido e de fácil operação, fornecendo estabilidade imediata dos retalhos 

ósseos e excelentes resultados cosméticos.  

Lee et al. (2006) estudaram a adição de adesivos CA em partículas cerâmicas 

biocompatíveis de β-TCP, para a formulação de materiais compósitos, com um controle de 

degradação para avaliação do reparo de defeitos ósseos cranianos e Maxilo-faciais.  

Bhat et al. (1992) demonstraram a capacidade de adesivos de CA para preencher 

cavidades ósseas, observando que os cianoacrilatos de metoxietila e isobutila possuíram 

melhores propriedades mecânicas do que o cianoacrilato de isoamilo.  

Papatheofanis (1989) estudou a resistência à tração da ligação do osso com vários 

adesivos de cianoacrilato utilizando um reforço de partículas de hidroxiapatita. Ele observou 

que o cianoacrilato de isobutil apresentou uma resistência à tração da união adesiva maior do 

que o metil e etil e que a adição de 10% de HAP aumentou este parâmetro, entretanto esta 

diminuiu com a adição de 15% de aditivo.  

Tomlinson et al. (2007) estudaram cimento dental composto a partir de cianoacrilato de 

etila com material inorgânico (hidroxiapatita e ionômero de vidro). O material composto com 

HAp apresentou menor dureza devido ao uso de um enchimento menos duro de ionômero de 

vidro e o uso de uma baixa relação pó: líquido. Antes da preparação do cimento o pó de 
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hidroxiapatita foi revestido com 5% de ácido tartárico e 5% ácido poliacrílico, componentes da 

formulação de ionômero de vidro.  

Linden & Shalaby (1997) produziram adesivos de 2-cianoacrilato de metoxipropilo e de 

isobutila, pela adição de plastificantes para aumentar a viscosidade do produto e controlar 

melhor a sua aplicação. Neste caso, o polioxalato foi usado como um aditivo para trioxietileno 

de alto peso molecular (para reduzir os grupos OH que poderiam afetar a estabilidade do CA). 

O adesivo obtido apresentou uma resistência à adesão significativamente superior para os 

tecidos moles, mas não no caso do osso cortical bovino, onde o adesivo de 2-cianoacrilato de 

isobutila apresentou maior força adesiva (resistência à tração). Estes autores concluíram, entre 

outros aspectos, que um fator importante na força adesiva é que os módulos do adesivo e do 

substrato sejam semelhantes. Para a pele, que tem propriedades elásticas, deve-se esperar um 

comportamento, uma união mais forte, em contraste com o alto módulo de osso cortical está 

mais próximo do polímero sem aditivos de cianoacrilato de isobutilo.  

Eskandari et al. (2006) avaliaram in vivo um sistema biodegradável para a liberação 

controlada de vancomicina no tecido ósseo, utilizando um suporte de esponja de gelatina e o n-

butil 2-cianoacrilato como portador do agente terapêutico. Os resultados obtidos foram 

promissores quanto à associação e liberação controlada do fármaco, quando produzido um 

dispositivo de liberação biodegradável. 

Em um trabalho anterior (De Sena et al., 2008) foi estudada a bioatividade in vitro de 

compostos de cianoacrilato de n-butil/wollastonita. A bioatividade desses materiais foi 

atribuída à formação de hidroxiapatita em sua superfície. De Aza et al. (1996) verificaram que 

materiais que possuem Wollastonita (CaSiO3) e pseudowollastonita (CaO.SiO2) têm a 

capacidade de criar porosidade in situ, quando colocada em contacto com fluidos fisiológicos, 

produzindo adesão em osteoblastos in vitro e integração com o tecido ósseo in vivo. Considera-

se que a dissolução de íons cálcio e silicato destes materiais têm um papel importante na 

formação da camada superficial de hidroxiapatita (Lu et al., 2005).  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1 MATERIAIS 

 

 

O adesivo de n-butil-2-cianoacrilato médico (Tisuacryl®) foi fornecido pela Biomat 

(Centro de Biomateriais da Universidade Havana, Cuba). 

O N-butil-2-cianoacrilato (BCA) foi fornecido pelo Instituto de Ciência de Materiais e 

Tecnologia da Universidade de Havana (Cuba). 

A β-wollastonita natural (Vansil® W40) foi fornecido pelo R.T. Vanderbilt, com uma 

granulometria média de 13,2 Μ m e razão molar (1.056 ± 0,001) SiO2/CaO. 

A -wollastonita Sintética Ws foi fornecido pelo Instituto de Cerâmica e Vidro – 

National Research Council, ICV-CSIC (Espanha), com um tamanho de partícula médio de 1.6 

μm e razão molar (0.994 ± 0,008) SiO2/CaO. 

A carga Nanométrica amorfa de CaSiO3 (nCS) foi sintetizada para este trabalho por um 

método de precipitação química. 

 

 

2.2 PREPARAÇÃO DOS COMPÓSITOS ADESIVOS 

 

 

Os adesivos compósitos foram preparados misturando manualmente uma gota (≈25 mg) 

do adesivo médico Tisuacryl® com uma porção correspondente da carga sólida em pó. 

Os compósitos com wollastonita tamanho-micro foram produzidos nas seguintes 

proporções sólido/líquido (Wt/Wt): Wn/BCA (60/40), Ws/BCA (75/25). O adesivo de 

silicato/polibutilcianoacrilato de cálcio amorfo nanométrico (nCS/BCA) foi preparado na 

proporção de 1/1 dos componentes líquidos e sólidos. Neste caso, o componente sólido foi um 

compósito em pó (PC) material com (10 ± 1) % de nCS. PC foi preparado adicionando 

monômero (BCA) de n-butil-2-cianoacrilato em pequenas porções ao pó de silicato de cálcio. 

O material solidificou, foi moído e peneirado para obter partículas no intervalo 106-250 µm 

para formulação de adesivos. 

   



53 

 

 

2.3 PREPARAÇÃO DE ESPÉCIMES ÓSSEAS  

 

Os espécimes ósseos foram obtidos a partir de osso de costela bovina de carcaças de 

animais frescos abatidos em abatedouros.  Toda a amostra foi armazenado a -10° C até ser 

usada. Posteriormente, o osso foi descongelado até a temperatura ambiente dissecado e 

removido o tecido mole sob refrigeração constante de água para produzir barras retangulares (4 

x 4 x 12 mm de diâmetro aproximado), usando um micrótomo (Labcut 1010 Extec, Erios Ltda., 

Brasil). Para simular condições in vivo o osso não foi seco ou desengordurado. As amostras 

obtidas foram distribuídas aleatoriamente entre os quatro grupos experimentais. 

 

 

2.4 PROCEDIMENTO DE ADESÃO 

 

O tamanho da amostra de 10 espécimes por grupo foi usado para o teste de microtração. 

O adesivo de n-butil cianoacrilato, Tisuacryl® foi escolhido como o controle. As barras 

retangulares foram coladas com os adesivos selecionados. Os compósitos adesivos foram 

aplicados imediatamente após a mistura nos espécimes ósseos. Tisuacryl® foi deixado na 

abertura (fenda) entre as faces opostas da fratura simulada. Os espécimes foram colados 

manualmente e pressionados um contra o outro por 1 min para a presa inicial, com exceção do 

compósito Wn/BCA que exigiu 2 min para adesão significativa. Depois que os espécimes foram 

colados, permaneceram fixados também com cola Super Bonder (Loctite) em um dispositivo 

linear de teste (Ödeme Equip. Odont. Ltda, Joaçaba, Brasil). 

 

 

2.5 APARELHOS DE TESTE DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E O PROCESSO DE 

AFERIÇÃO 

 

Resistência à tração foi medida após 25-30 min da aplicação do adesivo na máquina de 

teste universal (Kratos®, Ödeme, Brasil), usando um dispositivo de microtensão (Figura 14). 

Os espécimes colados foram submetidos a uma força de tração com uma velocidade de tração 

de 0,5 mm/min até ocorrer o rompimento da união dos blocos. A carga máxima aplicada no 

rompimento da união dos blocos foi de 0,980665 N registrada num computador anexo. A Força 

de adesão foi calculada em MPa (N/m2 x 106). 
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Figura 14. Dispositivo de teste montado na máquina de teste universal (Kratos®, Ödeme, 

Brasil). 

Fonte: O autor, 2019. 

 

2.6 OBSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE FRATURA  

 

Cada espécime da amostra fraturada foi alocada para análise a fim de determinar o tipo 

de falha. Ambos os lados da fratura foram observados por num microscópio ótico de zoom 

estéreo (SMZ 140; VWR International, West Chester, PA, Estados Unidos) e um microscópio 

eletrônico de varredura (Quanta 200; FEI, Hillsboro, OR, USA). Os tipos de falhas foram 

determinados, sendo que a falha adesiva ocorreu entre o osso e o adesivo, a falha coesiva 

ocorreu dentro do adesivo ou dentro do osso e a falha mista ocorreu tanto entre o osso e o 

adesivo quanto dentro do adesivo ou dentro do osso. 

  

 

2.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Análise de variância (ANOVA) foi utilizada para avaliar os resultados com nível de 

significância de 5% pelo Software de estatística SPSS 11.5 (IBM, EUA). As diferenças entre 

os grupos foram calculadas usando o teste de Tukey’s ou Duncan quando apropriado. 
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3 RESULTADOS 

 

 

 Um total de 40 amostras foram avaliadas, cada uma alocada aleatoriamente em um dos 

quatro grupos testados. As faces ósseas coladas tinham área de (16,3 ± 0,2) mm2, com uma 

camada de cortical óssea de (1,95 ± 0,07) mm, sem diferenças estatisticamente significativas 

para os parâmetros de área entre os grupos (ANOVA p = 0,111 e p = 0, 110, respectivamente). 

O adesivo líquido formou uma camada de espessura adesiva de 0,05-0,10 mm entre as duas 

faces ósseas e o compósito, uma camada de 0,2-0,4 mm. 

As forças de resitência adesiva para os quatro grupos estão na Tabela 2.  Do mais alto 

para os valores de resistência menores foram  com compósito Wn/BCA, o controle 

(Tisuacryl®), compósito Ws/BCA e compósito de nCS/BCA, com valores respectivamente de 

(2.48 ± 0,08) MPa, (2,18 ± 0,14) MPa, (2,16 ± 0,05) MPa e (1,52 ± 0,08) MPa. A análise 

ANOVA indicou diferença estatisticamente significativa na resistência de união entre os 

adesivos (F = 18.817, p < 0.000). A análise post-hoc revelou que as diferenças significativas 

encontradas foram devido a menor resistência do adesivo nCS/BCA (teste de Tukey). O Teste 

de Games-Howell (para não homoscedasticity) também mostrou diferenças estatísticas entre os 

grupos Ws/BCA e Wn/BCA (Figura 15). 

 

 

Tabela 2. Valores da falha de tensão a ruptura a tração para os adesivos ósseos. 

 

Adesivo n 

Resistên-

cia de 

adesão 

(MPa) 

Intervalo 

de 95% 

conf. 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

(MPa) 

No 

mínimo 

(MPa) 

Para até 

(MPa) 

Coeficiente 

de variação 

Tisuacryl® 10 2,18 ± 0,14 0,45 1,6777 2,9707 0,21 

nCS/BCA 10 1,52 ± 0,08 0,24 1,1009 1,8834 0,16 

WS/BCA 10 2,16 ± 0,05 0,16 1,9212 2,4184 0,07 

WN/BCA 10 2,48 ± 0,08 0,24 2,1521 2,9237 0,10 

 Fonte: O autor, 2019. 
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Figura 15. Comparação dos valores da falha de tensão a ruptura a tração para os adesivos 

ósseos. 

 Fonte: O autor, 2019. 

 

Resultados da microscopia óptica e varredura revelaram que todas as falhas de ligação 

foram misturadas (modo adesivo/coesivo), como mostrado na Figura 16. 

 

 

              A: nCS         B: Tisuacryl® 

Figura 16. Imagens ao microscópio eletrônico de varredura e ao microscópio óptico 

mostrando o modo de falha mista da superfície de fratura dos adesivos ósseos.  

Fonte: O autor, 2019. 
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4  DISCUSSÃO 

 

 

  O uso de adesivos é uma alternativa interessante para a fixação de pequenos fragmentos 

ósseos em cirurgia craniofacial, que pode substituir sistemas de placas/parafuso. O crescente 

interesse em tais técnicas de colagem tem levado ao desenvolvimento de diferentes adesivos 

para melhorar a biocompatibilidade e propriedades adesivas. Nossa pesquisa foi focada no 

desenvolvimento de um adesivo biocompatível para colar pequenos fragmentos ósseos em 

cirurgia craniofacial. No entanto, o valor de força de ligação necessário para garantir a 

cicatrização óssea em fraturas craniofaciais é ainda desconhecido. Nesse sentido, o adesivo 

usado para síntese óssea deve possuir várias propriedades como manter imobilizados os 

fragmentos ósseos com resistência adequada para que ocorram a cicatrização de tecidos. Além 

disso, a degradação do material deve ser numa taxa proporcional com a consolidação dos 

tecidos, capaz de ser removido por processos naturais, aceito para o corpo, sem reações tóxicas 

e ser de fácil manipulação e baixo custo (De Sena et al., 2008). 

O método usado para o teste da força de resistência à tração entre os adesivos e o osso já 

foi usado com sucesso para testar adesivos (Chivers & Wolowacz, 1997; Maureer et al., 2004; 

Kandalam et al., 2013). Este estudo foi destinado a investigar a força de resistência adesiva 

usando um modelo in vitro com amostras de osso bovino, estas condições não podem ser 

traduzidas diretamente para situações clínicas/cirúrgicas in vivo. No entanto, falhas clínicas 

resultaram principalmente de falhas nas forças de tração de acordo com Kandalam (2013), 

consequentemente, propriedades de força de resistência a tração dos adesivos podem fornecer 

dados de valor para avaliação dos adesivos ósseos. 

A resistência à tração do adesivo cianoacrilato Tisuacryl® foi comparável (T-Student 

para um grupo, p > 0,05) a adesivos semelhantes de cianoacrilatos 2 n-butil, testados por outros 

autores (Tabela 1). As forças de resistência à tração de todos os grupos de adesivos testados 

neste estudo mostraram altos níveis de coeficientes de variação (% 7-21). Isto pode ser atribuído 

a variáveis histológicas ósseas existentes nas amostras Gossain (2002) e método manual de 

colagem Kandalam et al. (2013), pois as variações da resistência adesiva dos compósitos podem 

ocorrer devido ao método de preparação. No entanto, no presente estudo o coeficiente de 

variação obtido para compósitos adesivos (7-16%) foi menor do que o obtido para o Tisuacryl® 

(21%) devido o escoamento do líquido adesivo. 

Uma substancial resistência de união no osso foi demonstrada por todos os materiais 

testados. A análise estatística dos resultados sugeriu que a perda na resistência adesiva do CA 
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ocorreu quando as cargas foram adicionadas ao CA. O adesivo nCS/BCA reagiu tão 

rapidamente quanto o monômero líquido e as propriedades reológicas do compósito podem ser 

responsáveis pela diminuição observada nas propriedades adesivas ao osso. Além disso, o 

monômero líquido produziu uma maior umectação da superfície óssea melhorarando a 

aderência e possilitou a redução na falha coesiva, em camadas finas do líquido adesivo 

aplicados entre as superfícies de dois ossos. Nesse sentido, obteve-se uma correlação positiva 

entre a resistência à tração e a área da cortical óssea da alíquota com Tisuacryl® e em menor 

extensão, para o Wn/BCA (teste de Pearson, p = 0, 02 e p = 0, 04, respectivamente), o 

comportamento não-viscoso do monômero cianocrilato no caso de Tisuacryl e o endurecimento 

mais lento para o BCA/Wn permitiu que o material fluísse entre as irregularidades 

microscópicas da superfície relativamente lisa do osso cortical (micro adesão). Meechan et al. 

(1994) demonstraram que o grau de rugosidade da superfície do osso cortical tem uma 

influência positiva sobre a força de união. Além disso, a estrutura porosa do osso trabecular 

promove a adesão mecânica macro entre o compósito e o osso esponjoso. 

Os fragmentos ósseos, usados para ensaios de tração no presente trabalho tinham 

superfícies uniformes e não foram facilmente adaptáveis na colagem, mas os fragmentos de 

osso produzidos por fraturas da vida real são irregulares, as anfractuosidades sobre tais 

circunstâncias poderiam melhorar a adesão dos compósitos. 

Perry & Youngson, em 1995, realizaram esperiências sobre forças de resistência ao 

cisalhamento dos adesivos de cianoacrilato e obtiveram resultados semelhantes aos obtidos por 

experimentos de resistência a tração. Kandalam et al. (2013) mostraram que as forças de 

resistência ao cisalhamento de ossos imobilizados com adesivo somente foram maiores que as 

forças de resistência observadas quando da associação do adesivo com a placa de Kactosorb. 

Segundo De Sena et al. (2013), o cianoacrilato forma um filme duro quando toma presa, 

e a falha normalmente ocorreu de forma abrupta e quebradiça. O exame das superfícies de 

fraturas revelou que todos os tipos podem ser encontrados: adesivas, fraturas coesivas e mistas. 

Resíduos dos adesivos foram encontrados em todas as superfícies ósseas, deixando, em ambos, 

manchas de cola em posições complementares. 

O presente estudo foi realizado inteiramente com costela bovina relativamente seca, num 

ambiente que é, sem dúvida, diferente daquele encontrado in vivo. O uso de cianoacrilato como 

adesivos foiuma garantia para adesão para ossos in vivo, devido à rápida polimerização aniônica 

que este monômero passa na presença de umidade 

A reação de toxicidade e a reação tecidual da micro-partícula de compósitos 

Wollastonita/poli (butilcianoacrilato) foram avaliados em estudos anteriores (De Sena et al., 
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2013). Os compósitos menos citotóxicos do que o BCA foram o compósito de Wn/BCA. Além 

disso, a presença de Bioativo wollastonita poderia melhorar a formação óssea. Um estudo in 

vivo mostrou que os compósitos Wollastonita/poli (butilcianoacrilato) foram biocompatíveis 

quando em contacto com os tecidos ósseos e subcutâneo. Os melhores resultados foram obtidos 

usando Wollastonita natural como o preenchimento inorgânico. O compósito resultante foi 

biodegradável, não citotóxico e biocompatível. No entanto, mais estudos de adesão in vivo dos 

sistemas de biomateriais adesivos que nós utilizamos serão necessários. 

Os dados destes trabalhos apresentaram-se conflitantes na análise estatística devido a 

metodologia aplicada que foi realizada para simular situações clínicas reais. Interpretando estes 

achados supomos que isto foi devido às variáveis presentes: nas forças manuais aplicadas de 

fixação e estabilização durante a colagem, como também nos aspectos histológicos dos 

espécimes usados que foram de tecidos ósseos. Por mais que tenham sido padronizados os 

volumes dos espécimes em micrótomo e aferidos em paquímetro digital, estes apresentaram 

variáveis histológicas como: trabeculagem óssea, tamanho da cortical óssea, umidade e sangue 

também presentes em condições de colagem cirúrgicas normais.  As variáveis das forças 

aplicadas e do tecido ósseo, juntas, possivelmente apresentam-se na leitura estatística. 

Trabalhos futuros simulando forças de adesividade em condições clínicas reais devem 

considerar um número de espécimes maior para uma análise quantitativa mais clara. 

Em situações clínicas normais também pode haver grandes variáveis e isto é significativo 

na escolha do tipo de fixação dentro do plano de clivagem cirúrgico a ser utilizado. Dentee 

essas variáveis, pode-se destacar a imobilização por adesivos, tipo de placas, parafusos ou 

mesmo mista (adesivos e placas). Isto pode ser determinante para o sucesso ou para as 

frustações, com novas técnicas e novos biomateriais mesmo que estes sejam inovadores e 

apresentem um potencial promissor de resultados. 

O uso de Brocas circulares tipo trépano, como sugerido em outra metodologia por 

Maureer et al. (2004) para fazer os estudos de adesão, tornou os espécimes ainda mais 

irregulares e provavelmente levará a resultados ainda mais conflitantes simulando condições 

clínicas reais.  

O metil-CA pode ser usado para colagem em biomateriais. Há diversos relatos de sua 

aplicação (Gonzalez et al., 2000). Contudo, como a reação de polimerização do metil-CA foi 

mais exotérmica, liberou mais calor que o butil ou octil-CA sendo menos biocompatível, mas 

em contrapartida, apresentou mais adesibilidade. Quanto menor a molécula do CA, maior a 

adesividade e pior a resposta de biocompatibilidade por liberar mais calor. A aplicação do butil-

CA em osteo-adesivo foi sugerida por ser intermediária em relação a biocompatibilidade e 



60 

 

 

resistência. Devido ao fato do CA não congelar 00C, a aplicação clínica dos bioadesivos ósseos 

a base de CA com eles armazenados e resfriados a zero graus centígrados pode melhorar a 

biocompatibilidade deles associados inclusive a um resfriamento dos tecidos externos pré, trans 

e pós-colagem cirúrgica com irrigação de soro fisiológico gelado para diminuir a temperatura 

dos tecidos durante e após a polimerização. Esta sugestão seria relevante principalmente para 

metil-CA. 

Os CAs não congelam e podem ser armazenados no freezer o que aumenta a durabilidade 

deles indefinidamente. Uma outra sugestão seria embalá-los em seringas onde eles estariam 

livres do contato com o ar e a umidade. Isto facilitaria o manuseio clínico do material 

principalmente o escoamento, pois o controle do material seria mais fácil e a polimerização e 

deterioração do CA no armazenamento não ocorreriam devido à ausência da contaminação com 

a umidade. Isto feito, pequenas porções de cargas resfriadas como por exemplo: (Wnt, Ha, Zn, 

Si, Cao ou outros) também poderiam ser pulverizadas após a redução das partes fraturadas sobre 

elas já unidas e sobre as superfícies justapostas ao invés de misturadas ao CA antes da colagem. 

Assim as propriedades biológicas seriam somadas as propriedades físicas de adesividade 

potencializando o biomaterial. 

Os CAs resfriados também podem ser aplicados sobre as suturas convencionais de 

tecidos moles com fios de seda ou sintéticos para proporcionar maior estabilidade as mesmas 

em áreas onde forças maiores e/ou involuntárias poderiam incidir. Os CAs também podem ser 

aplicados associados a fixação de placas e parafusos de aço com o mesmo fim, o que abre um 

leque de opções de pesquisa para o mesmo. Este aspecto deve ser em testado em animais sob 

circunstâncias clínicas e padrões de carga. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

• O cianoacrilato pôde ser considerado como um material promissor capaz de exercer um 

efeito adesivo nas fraturas ósseas, na fixação de enxertos.  

• A presença do bioativo Wolastonita como carga otimizou o processo de formação óssea. 

• Os compósitos de Wolastonita-poli (n-butil 2-cianoacrilato) se mostraram 

biocompatíveis quando em contato com o tecido ósseo e subcutâneo de ratos Wistar. 

• Os melhores resultados foram obtidos usando wollastonita natural como carga 

inorgânica.  

• O compósito resultante apresentou-se biodegradável, não citotóxico e biocompatível.  

• Os sistemas adesivos de silicate/poli (butilcianoacrilato) de cálcio mostraram potencial 

para utilização na síntese e imobilização óssea.  

• A presença da bioativos Wollastonita em compósitos melhorou o desempenho do 

compósito adesivo in vivo.  
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