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Resumo 

 

A hidroxiapatita (HA) é largamente utilizada como substituto ósseo no 

preenchimento de defeitos ósseos, devido à sua excelente biocompatibilidade e 

bioatividade. A utilização do zinco (Zn) tem sido o foco de interesse particular 

devido à sua presença nos tecidos biológicos e de seus diversos papéis em 

funções biológicas, tais como a atividade enzimática, metabolismo dos ácidos 

nucléicos, na atividade hormonal e na manutenção da membrana 

estruturalmente e funcionalmente. A incorporação de zinco à hidroxiapatita 

(ZnHA) promove uma inibição da atividade osteoclástica e aumento da 

atividade osteoblástica. O modelo de esferas é adequado para avaliação da 

biocompatibilidade de materiais devido à sua uniformidade, superfície regular e 

ausência de bordas e ângulos que poderiam funcionar como agentes pró-

inflamatórios. O objetivo deste estudo foi avaliar in vivo a capacidade 

reparadora do comportamento a longo prazo da HA e ZnHA durante a 

reparação óssea em tíbias de coelhos. Foram produzidos e caracterizados 

microesferas de HA e ZnHA, com dimensão de 425> Ø < 550 m. Quinze 

coelhos da raça Nova Zelândia Branca, ambos os gêneros, pesando entre 

2.000 e 3.000 g. Após anestesia geral, anti-sepsia e exposição óssea, uma 

perfuração (2mm) foi feita em cada tíbia para implantação de ZnHA (esquerda) 

e HA (direita). Após 26, 52 e 78 semanas os coelhos foram eutanasiados e os 

blocos ósseos implantado removidos, fixados em álcool e processados para 

inclusão em resina, com cortes de 30-50m de espessura para análise.O grupo  

ZnHA mostrou uma maior absorção em comparação ao grupo de HA 26-52 

semanas (p <0,01) e permaneceu estável entre os períodos de 52 e 78 

semanas (p> 0,05), enquanto o grupo controle (HA) não houve diferença 

significativa (p>0,05) entre os períodos. Em ambos os grupos, a formação 

óssea foi observada em estreito contato com os biomateriais. Concluiu-se que 

os materiais são biocompatíveis, promovem a osteogênese e as microesferas 

ZnHA foram parcialmente absorvida mais rapidamente, quando comparado 

com a HA. 
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Abstract 

 

Hydroxyapatite (HA) is largely used as bone substitute in the filling of bone 

defects, due to its excellent biocompatibility and bioactivity. The use of zinc (Zn) 

has been the focus of private interest dueits presence in biological tissues and 

their roles in various biological functions such as enzymatic activity, metabolism 

of nucleic acids, hormone activity and the maintenance of membrane structural 

and functionally. The zinc incorporation to hydroxyapatite (ZnHA) promote that 

there is an inhibition of osteoclastic activity and increased osteoblastic activity. 

The spherical shape is suitable for assessing the biocompatibility of materials, 

according to their uniformity, surface area regular, no edges or angles that 

serve as pro- inflammatory agents. The objective of this study was to evaluate 

in vivo the reparative capacity and long-term behavior of HA and ZnHA during 

bone repair in rabbit tibia. Were produced and characterized microspheres and 

HA ZnHA, with dimension of 425> Ø < 550 m.  Fifteen White New Zealand 

both male and female, weighing between 2.000 and 3.000 g. After general 

anesthesia, anti-sepsis and bone exposure, one perforation (2mm) was made in 

each tibia for implantation of ZnHA (left) and HA (right). After 26, 52 and 78 

weeks the rabbits were killed and the implanted bone blocks removed, fixed in 

alcohol and processed for embedding in resin, with slices of 30-50µm thick for 

analysis. The ZnHA group showed a greater absorption compared to HA group 

from 26 to 52 weeks (p <0.01) and remained stable between the periods of 52 

and 78 weeks (p> 0.05), while the control group (HA) no significant difference 

(p> 0.05) between periods. In both groups, bone formation was observed in 

close contact with biomaterials. We concluded that the materials are 

biocompatible, promote osteogenesis and microspheres ZnHA were partially 

absorbed more quickly, when compared to the levels of HA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A bioengenharia tecidual é uma área interdisciplinar que visa a 

substituição terapêutica de estruturas multicelulares, teciduais ou equivalentes 

a órgãos, com a finalidade de reparar os tecidos que tenham sido lesados ou 

degenerados, utilizando substitutos biológicos que sejam funcionais e 

estruturalmente equivalentes aos que tenham sido lesados (LANGER & 

VACANTI, 1999). 

O crescimento desta área tem sido motivado devido à grande 

necessidade de reabilitação estética e funcional de pacientes que procuram 

diariamente os serviços de Traumato - ortopedia, Cirurgia Buco-Maxilo-Facial e 

Implantodontia Oral, por razões traumáticas, patológicas ou mesmo congênitas 

(RAMAKRISHNA et al., 2004; NUSS et al., 2006). O surgimento de novos 

materiais e técnicas, aliado às pesquisas científicas, proporcionaram o 

desenvolvimento de um conjunto de procedimentos que otimizam a realização 

desta reabilitação(SHIN et al., 2003). 

Os biomateriais utilizados para restabelecer ou melhorar as 

características dos tecidos biológicos alterados devem apresentar propriedades 

físicas, químicas, biológicas e biomecânicas apropriadas, para que possam ser 

implantados em pacientes. Isso após terem sido testados em laboratórios (in 

vitro) e em estudos pré-clínicos (in vivo). Estes materiais utilizam - se de 

matérias-primas de elevada pureza química e que não produzam reações 

tóxicas quando colocadas em contato com tecidos vivos (SEPÚLVEDA et 

al.,1999; RAMAKRISHNA et al., 2004; NUSS et al., 2006). 

As limitações e dificuldades existentes para a obtenção de enxertos 

ósseos autógenos, como desconforto pós-operatório do paciente, morbidade 

do sítio doador, limitação da quantidade de enxerto, assim como questões 

éticas e a possibilidade de transmissão de doenças dos enxertos alógenos ou 

xenógenos, motivaram os pesquisadores a desenvolverem os materiais 
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aloplásticos ou sintéticos para auxiliar na regeneração do tecido ósseo perdido 

(YAMAMOTO,1994;HING,1998; BAUER, 2000). 

Essas pesquisas têm sido direcionadas no sentido de desenvolver 

materiais osteocondutores constituídos por vários compostos de fosfato de 

cálcio, devido à sua grande semelhança com os componentes minerais dos 

tecidos mineralizados do corpo (DIAZ, 1998). Os fosfatos de cálcio, dentre eles 

a hidroxiapatita (HA), não são apenas um material biocompatível e 

osteocondutor que estimula o crescimento de um novo osso ao longo do 

implante na interface em contato com o osso do hospedeiro. São considerados 

também como substitutos ósseos pela ausência de reações inflamatórias, pela 

sua capacidade de adesividade óssea e pela sua bioatividade (LeGEROS et 

al.,1995; FULMERA et al., 2002; LINDHE et al., 2005). 

A hidroxiapatita tem sido extensivamente estudada e largamente 

aplicada na prática clínica como enxerto ósseo,sendo considerada hoje como 

um dos mais promissores materiais substitutos ósseos. Isto pode ser explicado 

devido a algumas características deste material, como a similaridade à porção 

inorgânica de ossos e dentes, biocompatibilidade, osteocondutibilidade, 

radiopacidade, além de não ser tóxico, antigênica e carcinogênica. 

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 utilização do zinco tem sido o foco de interesse particular devido à sua 

presença nos tecidos e de seus diversos papéis em funções biológicas, tais 

como a atividade enzimática, metabolismo dos ácidos nucléicos, na atividade 

hormonal e na manutenção da membrana estruturalmente e funcionalmente. 
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Além disso, o zinco possui função na biomineralização e o potencial patológico 

de calcificação (BAZIN  et al., 2008; TANG et al., 2009). 

A utilização da forma esférica da hidroxiapatita é adequada para se 

avaliar a biocompatibilidade de biomateriais, em função da uniformidade das 

esferas, área de superfície regular, ausência de arestas e ângulos vivos que 

funcionariam como agentes pró-inflamatórios. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Tecido Ósseo 

 

Devido ao seu alto grau de rigidez e resistência à pressão, o tecido ósseo 

possui funções importantes no organismo humano, como o de sustentação do 

corpo, proteção da medula óssea e dos órgãos vitais, suporte aos tecidos 

moles, homeostase mineral, além de fornecerem pontos para as inserções 

musculares, de modo que juntamente com as articulações originem-se os 

movimentos. Estruturalmente o tecido ósseo, é um tipo de tecido conjuntivo 

especializado e metabolicamente ativo. (MEGHJI, 1992; HILL & ORTH, 1998). 

  Este tecido é um compósito que contém quantidades decrescentes de: 

minerais, colágeno, proteínas não colagênicas, água e lipídeos (BOSKEY e 

PASCHALIS, 2000; BOSKEY, 2005). Dois terços do peso do esqueleto são 

devido a sua fase mineral, sendo o terço restante constituído de matriz 

orgânica. A composição do tecido ósseo ocorre por duas fases distintas, sendo 

denominadas como: fase orgânica e fase inorgânica. Esta primeira fase é 

constituída por aproximadamente, 95% de colágeno tipo I, sendo composta 

ainda de pequena quantidade de proteínas não - colagênicas, como a 

osteocalcina, osteopontina, sialoproteína óssea, osteonectina, além de lipídeos, 

peptídeos, glicoproteínas, polissacarídeos e proteoglicanas. Estas proteínas 

estão presentes especificamente nos tecidos mineralizados, onde se especula 

que estas participem da regulação do tamanho, orientação e modo de 

deposição dos cristais minerais (RHO et al., 1998; HING, 2004). Já a outra 

fase, constitui-se com uma menor quantidade de íons de carbonatos, sódio, 

flúor, citrato, magnésio, estrôncio, bário e zinco. Além disso, pelos íons de 

fosfato e cálcio, organizados como cristais de HA (LeGEROS, 2002; PAULA, 

2009). Estas fases se interagem para fornecer propriedades mecânicas de 

elasticidade, resistência e dureza únicas ao tecido ósseo (HING,2004).  
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  Macro - estruturalmente, este tecido é diferenciado em osso cortical ou 

compacto, encontrado na região mais periférica dos ossos sendo mais denso e 

o osso trabecular ou esponjoso, localizado subjacente ao cortical, com espaços 

intertrabeculares, onde se localiza a medula óssea (RHO et al., 1998; HING, 

2004). O osso cortical é formado por lâminas ósseas paralelas e extremamente 

próximas entre si, constituindo uma substância dura e compacta que confere 

resistência ao osso. Em termos gerais, este osso é responsável pela formação 

de uma camada exterior de espessura variável, por sua vez revestida por uma 

membrana resistente denominada periósteo. Estas membranas possuem a 

função de nutrir as células presentes neste tecido. O periósteo possui duas 

camadas, uma camada interna, composta de células precursoras dos 

osteoblastos, e uma camada externa, rica em vasos sangüíneos e nervos, 

fibroblastos e fibras de colágeno. Já o osso trabecular é menos espesso, já que 

é formado por lâminas ósseas sendo irregularmente dispostas nos vários 

sentidos, apresentando espaços livres entre si, ocupados pela medula óssea 

encarregada de elaborar as células sanguíneas. Quando observamos ao 

microscópio, este osso tem um aspecto poroso. Contudo, existem secretores 

de alguns ossos, como acontece na cabeça do fêmur, em que as trabéculas 

adotam uma disposição específica determinada pela força de tração a que o 

osso se encontra submetido, o que lhe confere uma maior resistência. Este tipo 

ósseo é revestido por membranas conjuntivas denominada de endósteo. O 

endósteo é composto por uma única camada achatada de osteoblastos (HING, 

2004; ALLEN et al., 2004). 

Todos os ossos são revestidos em suas superfícies externa e interna por 

membranas conjuntivas que possuem células osteogênicas, o periósteo e  o 

endósteo, respectivamente (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004). 

  Quando avaliamos microscopicamente e a depender de alguns fatores 

como a idade, a função e o histórico fisiológico, podemos classificar o osso em  

quatro tipos: o imaturo ou primário, o maduro, secundário ou lamelar, o 

fasciculado e o composto (MISCH, 2004). Na fase embrionária, o osso primário 

é o primeiro que se forma e, com o desenvolvimento, é substituído pelo 

secundário,assim como nos reparos de fraturas e de defeitos ósseos. O tecido 
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ósseo primário é um tecido altamente celular, formado rapidamente em 

resposta ao crescimento ou injúria (30 μm a 50 μm / dia ou mais), contendo um 

baixo conteúdo mineral e altamente desorganizado, com fibras colágenas 

dispostas em várias direções, diferente do tecido ósseo secundário, onde 

essas fibras já se apresentam de forma organizada, paralelas entre si, ou de 

forma concêntrica, em torno de canais com vasos, formando o sistema de 

Havers ou ósteon. Esses sistemas se intercomunicam através dos canais 

nutritivos de Volkmann. O osso secundário é o componente predominante do 

osso cortical e do osso medular maduro. As fibras colágenas são formadas 

relativamente devagar (<1,0 μm / dia), apresentando uma matriz altamente 

organizada e densamente mineralizada e apresentam-se em lamelas de 3 μm a 

7 μm de espessura (MISCH, 2004; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004). O osso 

fasciculado é característico das inserções de ligamentos e tendões, e o osso 

composto é caracterizado pela deposição de osso lamelar sobre a matriz do 

osso primário (MISCH, 2004), sendo um termo utilizado para descrever a 

transição do osso primário para o osso secundário.   

  Existem três tipos específicos de células espalhadas na matriz óssea, 

onde cada uma delas possui uma função especifica como a síntese, 

manutenção e reabsorção da matriz extracelular, respectivamente realizado 

pelos osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos (SOMMERFELDT & 

RUBIN, 2001). 

  Os osteoblastos são derivados de células-tronco mesenquimais 

indiferenciadas, caracterizando-se por serem células volumosas, apresentando 

um núcleo de grande dimensão e por apresentarem em sua constituição finos 

prolongamentos. Funcionalmente são células que sintetizam a matriz, na qual 

os minerais vão sendo depositados. Essa matriz é rica em colágeno e 

proteínas não - colagênicas, sendo denominada de matriz osteóide, que 

posteriormente possibilita a deposição de cristais de hidroxiapatita e outros 

íons para formar a fase inorgânica do osso; onde este processo denomina-se 

formação óssea (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004; BEZERRA et al., 2005). A 

vida média do osteoblasto é de 8 semanas nos humanos.  Durante esse 

período esta célula deposita entre 0,5 a 1,5 µm de matriz osteóide ao dia. 
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Eventualmente, alguns osteoblastos podem ser aprisionados ou incorporados 

pela sua própria matriz calcificada mudando o seu fenótipo e se diferenciando 

em osteócitos (OWEN, 1972; JOWSEY, 1977).Quando recobrem superfícies 

ósseas, tornam-se achatados e alongados, sendo então denominados de 

células de revestimento ósseo (SODEK & MCKEE, 2000). 

  Os osteócitos são células menores que correspondem ao osteoblasto 

maduro e envelhecido, que, entretanto diminuem ou mesmo paralisam sua 

atividade. Estes possuem prolongamentos dentro de canalículos que se 

comunicam com outros osteócitos adjacentes e com osteoblastos, através de 

junções comunicantes, localizadas nas extremidades dos prolongamentos, por 

onde podem passar pequenas moléculas e íons de um osteócito para o outro 

(DeLACURE, 1994; SODEK & MCKEE, 2000). Essas células ficam embebidas 

e aprisionadas na matriz mineralizada, o que é essencial para a manutenção 

da matriz óssea auxiliando na nutrição da mesma e para a homeostase do 

cálcio sangüíneo, e sua morte seguida pela reabsorção da matriz (HING,2004). 

Os osteoclastos são células gigantes multinucleadas, que apresentam um 

citoplasma rico em organelas celulares. De origem hematopoiética, formadas a 

partir de células do sistema monocítico-fagocitário, que se fusionam e originam 

a células multinucleadas, móveis e que são responsáveis por reconhecer, 

degradar e reabsorver a matriz óssea (BEZERRA et al., 2005). 

  Quando em atividade, os osteoclastos repousam sobre a superfície do 

osso, criam um microambiente fechado e tornam-se polarizados (ZAIDI et al., 

2003). Através dos seus prolongamentos em forma de vilos, com aspecto de 

borda em escova, secretam H+, colagenases e hidrolases responsáveis pela 

dissolução mineral e degradação das proteínas da matriz óssea. Como 

resultado há formação de depressões pouco profundas na matriz, 

denominadas de lacunas de reabsorção ou de Howship. Em adultos normais, 

há um equilíbrio entre a quantidade de osso reabsorvido pelos osteoclastos e a 

quantidade de osso formada pelos osteoblastos (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 

2004; TEN CATE, 2001; BRUZZANITI & BARON, 2006; ASAGIRI 

&TAKAYANAGI, 2007). O desequilíbrio entre o processo de reabsorção e o de 

aposição óssea, pode estar presente em algumas patologias, que apresentam 
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uma maior fragilidade óssea como na osteopetrose (JUNQUEIRA & 

CARNEIRO, 2004), osteomalácia (MANKIN & MANKIN, 2008), no 

hiperparatiroidismo, na osteogênese imperfeita e na osteoporose (MacLEAN et 

al., 2008), sendo esta última a de maior prevalência na população mundial e de 

maior atenção na literatura científica (SARAIVA & LAZARETTI-CASTRO, 

2002). 

  A remodelação óssea é um fenômeno que nos acompanha ao longo da 

vida, sendo fundamental para renovação do esqueleto humano e para a 

preservação de sua qualidade. Nele a reabsorção é seguida constantemente 

pela formação óssea em ciclos orquestrados pelas células do tecido ósseo, que 

incluem os osteoclastos, osteoblastos e osteócitos. Em situações fisiológicas, a 

reabsorção e a formação óssea são fenômenos acoplados e dependentes, e o 

predomínio de um sobre o outro pode acabar resultando em ganho ou perda de 

massa óssea. Ou seja, mesmo que o crescimento e a modelagem do esqueleto 

ósseo tenham cessado, devido ao seu potencial dinâmico, ocorre o processo 

de remodelação óssea. Paralelamente ao excelente comportamento mecânico, 

o osso exibe um potencial inigualável para a regeneração, sendo capaz de 

reparar fraturas ou defeitos locais, regenerar com uma organização estrutural 

muito semelhante, sem deixar cicatriz (KATCHBURIAN & ARANA, 1999). A 

formação, o crescimento, a manutenção e a cicatrização óssea requerem uma 

constante formação de osso ao longo de toda a vida (BUCKWALTER et al., 

1995). 

  Quando avaliado em condições normais, ocorre um equilíbrio entre o 

processo de reabsorção e aposição óssea. Na ausência desse equilíbrio, a 

massa óssea não se manteria como um processo constante. (MacLEANet al., 

2008; MANKIN & MANKIN, 2008) 

  Estruturalmente o processo de remodelação óssea ocorre em 

pequenos conjuntos de células chamados de unidades multicelulares básicas – 

UMBs. Cada UMB é separada geograficamente e cronologicamente de outras 

UMBs, sugerindo que a ativação da série de eventos celulares responsáveis 

pela remodelação seja dominada no local, provavelmente pelos fatores 

autócrinos e parócrinos produzidos no microambiente ósseo (HILL& ORTH, 
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1998). A seqüência de episódios no ciclo da remodelação óssea normal é 

sempre a mesma; reabsorção óssea osteoclástica, uma fase reversa, seguida 

por uma fase de formação óssea osteoblástica para reparar o defeito, (HILL& 

ORTH, 1998). A modelação e remodelação do osso não é resultado da 

atividade de um único tipo de célula (osteoclasto ou osteoblasto) ou de uma 

única função celular (reabsorção ou formação de osso) são resultados de uma 

reabsorção e formação de osso coordenada sobre várias regiões do esqueleto 

e por períodos prolongados. A finalização da reabsorção óssea e o início da 

formação óssea nas lacunas de reabsorção ocorrem através do mecanismo de 

aposição óssea, que vai garantir que uma quantidade equivalente de osso seja 

deixada após a fase anterior de reabsorção. 

Durante o processo de reabsorção, os osteoclastos liberam fatores 

locais com dois efeitos: inibição da ação osteoclástica e estimulação da ação 

osteoblástica e também os próprios osteoclastos sintetizam e liberam fatores 

que possuem um efeito regulatório negativo sobre sua atividade e atuam na 

função osteoblástica. Quando finalmente os osteoclastos fecham o ciclo da 

reabsorção, proteínas são secretadas e vão servir, posteriormente, como 

substrato para fixação dos osteoblastos (HILL& ORTH, 1998). Os efeitos e o 

controle fisiológico da remodelação ainda não são completamente conhecidos. 

Sabe-se que não ocorre na mesma extensão em todos os animais e que a 

localização anatômica da remodelação fisiológica não está ainda relacionada à 

demanda biomecânica do osso. 

  Dentre os tecidos humanos, o tecido ósseo é um dos poucos capazes  

de remodelar-se, apresentando uma taxa de renovação de 0,7% ao ano, o que 

resulta na remodelação quase completa do tecido a cada dez anos (MARX & 

GARG, 1998). 

  O mecanismo de mineralização do tecido ósseo é complexo e envolve 

células, matriz orgânica e eventos físico-químicos. Neste mecanismo, as 

proteínas da matriz atuam como fatores reguladores e/ou nucleadores da 

deposição de cristais de HA, que se iniciam nos intervalos das moléculas de 

colágeno. O colágeno tipo I, é o principal componente da fase orgânica da 

matriz óssea, tendo um papel fundamental na estrutura e função do tecido, 
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visto que favorece a deposição mineral na forma de cristais de HA entre suas 

moléculas proporcionando, deste modo, dureza e resistência (RHO et al., 1998; 

SODEK & MCKEE, 2000). Sendo esta última característica deriva da sua 

estrutura fibrilar altamente organizada em tripla hélice. 

 Ultra estruturalmente, as moléculas dos colágenos fibrilares medem 300 nm 

de comprimento e, em três dimensões, mantêm-se alinhadas e sobrepostas 

umas às outras. Entre o final de uma molécula e o início da outra, há um 

intervalo de 40 nm, denominado de gap. As regiões onde as moléculas de 

colágeno se sobrepõem são conhecidas como overlap, e medem 27 nm (RHO 

et al., 1998). A soma destas, 67 nm, é conhecida como distância D e se repete 

periodicamente em cada molécula (RHO et al., 1998; PAULA, 2009). 

Os íons cálcio e fosfato, que são necessários para iniciar e favorecer o 

crescimento destes cristais, estão presentes no plasma e fluidos extracelulares. 

Quando esta formação cristalina resulta do aumento da relação cálcio/fosfato 

(Ca/PO4), ocorre a nucleação homogênea. Por outro lado, se esta precipitação 

ocorrer em uma superfície já formada ou em função de algum agente quelante, 

como proteínas e lipídeos, a nucleação é denominada heterogênea. Nesta 

última, uma vez formados, estes cristais crescem pela adição de íons, 

envolvem a molécula de colágeno e ocupam os espaços intermoleculares 

(BOSKEY, 2005). Concomitantemente à mineralização descrita anteriormente, 

existe também outro tipo de formação de cristais de HA. Neste, os osteoblastos 

desenvolvem, na sua superfície, evaginações que posteriormente se destacam 

e originam as vesículas da matriz. Estas criam microambientes protegidos e 

apropriados à formação e crescimento dos cristais. Contudo, vale ressaltar que 

o mecanismo pelo qual estas vesículas favorecem a mineralização ainda não 

está completamente elucidado (OZAWA et al., 2008). 

 

2.2 Mecanismos Biológicos do Reparo Ósseo 
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  Os mecanismos biológicos do reparo ósseo associado aos biomateriais 

ou enxertos ósseos podem ser classificados em diferentes níveis como 

osteogênese, osteoindução, osteocondução e osteopromoção.  

  A osteogênese se caracteriza pela atividade de osteoblastos e pré-

osteoblastos viáveis transplantados com o enxerto para o defeito ósseo a partir 

de uma área doadora do próprio indivíduo. Entretanto, mesmo que algumas 

células do enxerto sobrevivam à transferência, as principais fontes de células 

para esta fase são as células osteogênicas e osteoprogenitoras do hospedeiro. 

Logo, a osteogênese independe de células mesenquimais indiferenciadas para 

que haja uma nova formação óssea (LINDHE et al., 2005). A eficiência deste 

processo depende da fonte de enxerto utilizada – o osso medular, 

especialmente aquele acompanhado de medula óssea tende a apresentar 

maior revascularização que o cortical, porém, este último tende a apresentar 

maior suporte estrutural. Como desvantagens desta técnica, deve-se 

considerar a morbidade do paciente e variável disponibilidade em quantidade e 

qualidade do osso na área doadora (LUNDGREN et al., 2008). A osteogênese 

pode ocorrer sobre uma área de cartilagem hialina (endocondral) diretamente 

dentro de uma membrana de tecido conjuntivo (intramembranosa) ou por 

deposição de novo osso em região de osso já existente (aposicional) 

(SHAPIRO, 2008). Alguns ossos podem ser formados concomitantemente pelo 

processo endocondral e intramembranoso. A maioria dos ossos da face e da 

calota craniana é formada pela ossificação intramembranosa. A remodelação 

óssea ocorre a partir da reabsorção local e do processo aposicional de 

formação óssea. Os três processos de formação óssea ocorrem ao longo da 

vida, contribuindo para a manutenção do esqueleto e reparação após injúrias 

ou doenças ósseas (FORRIOL & SHAPIRO, 2005; PAULA, 2009).  

  URIST em 1965, realizando experimentos em animais, observou 

acidentalmente um fenômeno de indução óssea, a osteoindução. Neste 

processo as células são persuadidas a produzir osso e é evidente a conversão 

fenotípica de células mesenquimais em osteoblastos na área do defeito 

(ALBREKTSSON & JOHANSSON, 2001). São exemplos deste processo a 

matriz óssea desmineralizada (YAEDÚ et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2008) e as 
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proteínas morfogenéticas ósseas (GRANJEIRO et al., 2005; CAPORALI et al., 

2006; TEIXEIRA et al., 2007).  

  A osteocondução se refere ao crescimento ósseo sobre a superfície do 

biomaterial (ALBREKTSSON & JOHANSSON, 2001; CALASANS-MAIA et al., 

2008; SILVA et al., 2009; FERNANDES et al., 2009). Outros autores definem 

osteocondução como o processo em que o enxerto serve como arcabouço, de 

forma passiva, para migração de vasos sangüíneos e deposição de novo osso 

(ALBREKTSSON & JOHANSSON, 2001; FLECKENSTEIN et al., 2006). Este 

processo é tridimensional onde os capilares em processo de formação, do 

tecido perivascular, das células osteoprogenitoras do leito recipiente segue em 

direção a estrutura de um implante ou enxerto. 

  A osteopromoção utiliza barreiras mecânicas de proteção que evitam a 

proliferação do tecido conjuntivo em meio ao defeito ósseo, permitindo que o 

mesmo seja povoado por células osteoprogenitoras (TAGA et al., 2008). Esta 

exclusão tecidual é realizada com o uso de membranas (barreiras físicas), que 

podem ser absorvíveis ou não. As membranas, rígidas ou com reforço de 

titânio, são capazes de promover a formação de quantidade significativa de 

novo osso e manter espaço suficiente, sem a adição de material de 

preenchimento. Isso ocorre devido à sua capacidade de “efeito tenda”, 

principalmente quando fixadas com pequenos parafusos metálicos, pois o 

maior problema das membranas sem reforço de titânio sejam elas absorvíveis 

ou não, é a manutenção do espaço para a neoformação óssea. A técnica de 

regeneração óssea guiada (ROG) é indicada no tratamento de defeitos ósseos, 

para aumentar a altura e largura da crista óssea, entre outras indicações 

(JOVANOVIC & NEVINS, 1995). 

 

2.3 Enxertos Ósseos e suas Classificações 

 

  A primeira descrição de enxertia óssea data de 1668 realizada por um 

cirurgião holandês, JOB VAN MEEKEREN, que descreveu o transplante bem 
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sucedido de fragmentos do crânio de um cão para o crânio de um soldado 

russo (WEIGEL, 1996). Este cirurgião foi forçado a realizar este procedimento, 

para evitar a sua excomunhão pela Igreja. Após isso foram realizadas diversas 

tentativas, que  acumuladas às informações importantes sobre enxerto ósseo 

culminou, que em 1915 foi publicado o primeiro manual cirúrgico sobre enxerto 

ósseo (WEIGEL, 1996). 

Os enxertos ósseos são classificados de acordo com a sua origem, 

sendo eles autógenos, alógenos, xenógenos e sintético ou aloplásticos. 

 

2.3.1Enxertos Autógenos 

 

  São considerados os enxertos de primeira opção, são obtidos do 

próprio indivíduo e também conhecidos como padrão “ouro” podendo ser 

adquiridos de fontes intra ou extra bucais, sendo necessários dois acessos 

cirúrgicos, e englobam os três tipos de mecanismo de formação óssea 

(MATHIAS et al., 2003), pois há o envolvimento de células ósseas vivas e 

fatores de crescimento juntamente com a matriz óssea para o local receptor. 

Para perdas ósseas de pequeno porte, como em alvéolo dentário, as áreas 

doadoras intrabucais são o mento, a tuberosidade maxilar e a região 

retromolar, corpo e processo coronóide da mandíbula. Nos casos de grandes 

reconstruções, pode-se recorrer à fonte extra bucal como a crista ilíaca, calota 

craniana, tíbia e costela (MISCH & DIETSH, 1993). A previsibilidade é o 

principal fator na eleição desta metodologia de reconstrução óssea, já que esta 

é a única técnica que fornece ao leito receptor células com capacidade de 

neoformação óssea, fatores de crescimento e um arcabouço ósseo 

imunologicamente idêntico ao leito receptor. 

Os mecanismos biológicos de osteogênese, a capacidade 

osteocondutora e osteoindutora dos enxertos autógenos, faz com que esses 

sejam considerados o padrão como substituto ósseo. Nestes tipos de enxertos, 

há duas desvantagens,sendo a primeira pela  necessidade de um segundo sítio 
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cirúrgico para a obtenção do enxerto, o que pode, muitas vezes, contra-indicar 

o procedimento. A segunda desvantagem está relacionada com a obtenção de 

uma quantidade ideal de suprimento ósseo, a ser removida do sitio doador. 

 

2.3.2 Enxertos Alógenos 

 

  O enxerto alógeno é obtido de doadores humanos vivos ou de 

cadáveres, mas é processado e armazenado antes de ser utilizado. É 

vantajoso devido ao fato de evitar um segundo acesso cirúrgico, causando 

menor morbidade operatória, mas pode haver a ocorrência exacerbada da 

resposta imunológica (GOLDBERG & STEVENSON, 1987). Este material, 

geralmente, é oriundo de banco de ossos nem sempre disponíveis. Os 

enxertos desse tipo, são contra-indicados em casos de fraturas expostas, em 

áreas onde exista infecção e em situações onde não possa ser aplicada fixação 

interna rígida, quer ao enxerto quer ao osso doador (HOFMANN et al., 1995). A 

utilização imediata de enxertos alógenos em locais previamente submetidos à 

radiação, também encontram-se contra-indicados, pois a incorporação poderia 

ser negativamente afetada pela ação radiativa nos tecidos moles e no osso 

receptor.Tal fato foi justificado pela diminuição dos níveis de proteína 

morfogenética óssea e da expressão de ácido ribonucléico mensageiro 

(EHRHART, 2005). Existem diferentes métodos de conservação deste material 

como: congelamento, liofilização, glicerina e fresco. Sendo este ultimo 

insatisfatório devido à resposta imunogênica e à lenta incorporação. 

(GOLDBERG & STEVENSON, 1987). 

 

 

2.3.3 Enxertos Xenógenos 

 

  Os enxertos ósseos xenógenos são caracterizados por serem retirados 

de uma espécie diferente daquela do receptor. Esses enxertos são fabricados 



36 

 

da porção inorgânica do tecido ósseo de origem animal e são classificados 

como osteocondutores (MISCH & DIETSH, 1993). Os principais animais 

utilizados são os bovinos podendo também ser retirados de suínos (BARONE, 

2008) e equinos (STIEVANO et al., 2008). Eles vêm acompanhados de 

vantagens como a grande quantidade disponível e fácil manipulação, sendo 

então uma opção para os profissionais. Porém, o risco de transmissão de 

doenças, resposta imunológica do hospedeiro ao material, e aspectos 

religiosos têm influenciado na sua indicação. Dados teóricos e experimentais 

indicam que o uso desses materiais não traz risco de transmissão da 

encefalopatia espongiforme bovina (EEB), também conhecida como “doença 

da vaca louca” aos pacientes, quando utilizado o tratamento térmico a uma 

temperatura acima de 300C (WENZ et al., 2001). Esse material pode ser 

encontrado na forma de osso bovino desmineralizado (OBD) ou osso bovino 

inorgânico (OBI). Suas partículas são bem integradas ao osso regenerado do 

hospedeiro quando adequadamente processado, isto é, o material está em 

contato direto com o novo osso; não apresenta reação imunológica e, sofre 

processo de reabsorção osteoclástica (GRANJEIRO et al., 2005; CAPORALI et 

al., 2006; OLIVEIRA et al., 2008). Trata-se de carbonatoapatita, naturalmente 

porosa, com alta cristalinidade e com módulo de elasticidade similar ao do osso 

natural. Devido à sua estrutura natural, é comparável física e quimicamente à 

matriz óssea mineralizada humana. O tipo mais utilizado em odontologia é o 

enxerto ósseo bovino liofilizado. O estudo do osso liofilizado data do século XIX 

quando era empregado para o preenchimento de cavidades produzidas por 

cirurgias de osteomielites. Sendo o primeiro estudo feito com osso 

desmineralizado para reconstrução ocorreu em 1899, quando SENN foi capaz 

de efetuar um reparo parcial de defeito no crânio canino, usando osso 

descalcificado xenogênico, proveniente de carneiro (PALMA, 2004). Entretanto, 

o osso liofilizado possui certas desvantagens, como incompatibilidade do 

hospedeiro, potencial de contaminação de espécies, resultando na infecção do 

sítio receptor e o potencial de transmissão de doenças do doador para o 

receptor do enxerto. 

 

2.3.4. Enxertos Aloplásticos 
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  As limitações e dificuldades existentes para a obtenção de enxertos 

ósseos autógenos, como desconforto pós-operatório do paciente, morbidade 

do sítio doador, limitação da quantidade de enxerto, questões éticas, religiosas 

e a possibilidade de transmissão de doenças dos enxertos alógenos e 

xenógenos mantém estimulados os pesquisadores a desenvolverem 

biomateriais sintéticos ou aloplásticos, para auxiliar na regeneração do tecido 

ósseo perdido (YAMAMOTO et al., 1994).  

  Os materiais sintéticos utilizados na regeneração óssea incluem as 

cerâmicas de fosfato de cálcio sintéticas (hidroxiapatita e fosfato tricálcico, 

entre outros), carbonato de cálcio, polímeros para substituição de tecidos duros  

e biovidros cerâmicos (BLANCH, 2004). Mesmo em busca das propriedades 

adequadas, esta classe tem revolucionado os campos da pesquisa e 

tratamento, pois além de evitar uma segunda etapa cirúrgica como no caso dos 

enxertos autógenos, apresenta-se em diferentes formas (pó, partículas, 

pastilhas ou blocos), tamanho, textura, grau de porosidade (macro ou 

microporoso), grau de cristalinidade (cristalino ou amorfo), presença de uma ou 

mais fases cristalinas e solubilidade (absorvíveis ou não absorvíveis) 

(GRANJEIRO et al., 2004).  

  O mecanismo de reparação associado é a osteocondução como nos 

xenoenxertos (CALASANS-MAIA et al., 2008; FERNANDES et al., 2009), 

porém foi observada a capacidade osteoindutora da hidroxiapatita quando 

implantada intramuscularmente em cães 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). 

 

2.3.4.1 Fosfatos de cálcio 

 

Os fosfatos de cálcio têm sido estudados como materiais utilizados no 

reparo ósseo nos últimos 80 anos. O primeiro estudo in vivo ocorreu em 1920. 
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Naquela época os pesquisadores implantaram fosfato tricálcico (TCP) em 

animais para testar sua eficácia como substituto ósseo (ALBEE & MORRISON, 

1920). Nos anos seguintes, outros fosfatos de cálcio foram testados para 

investigar a sua eficácia na reparação de fraturas (HALDEMAN & MOORE, 

1934). A primeira vez em que a hidroxiapatita foi implantada em ratos e porcos 

da índia foi em 1951, esses estudos foram caracterizados como o início das 

experimentações clínicas como a primeira geração de materiais substitutos 

ósseos (RAY et al., 1952). Contudo, só na década de 70 outros fosfatos de 

cálcio foram sintetizados, caracterizados, analisados e testados. 

Dos compostos à base de fosfato de cálcio os mais extensamente 

investigados são a HA e o TCP. Eles diferem não só em sua estequiometria e 

propriedades físico-químicas, como também na sua taxa de reabsorção. 

Produtos caracterizados como sendo hidroxiapatita pura apresentam resposta 

celular variável quando comparados aos produtos formados pela mistura de HA 

e TCP (LI et al., 2009). 

 

2.3.4.1.1 Hidroxiapatita 

 

Dentre as cerâmicas à base de fosfato de cálcio, a HA tem sido 

amplamente utilizada como um importante recurso para a substituição óssea e 

se distingue das demais cerâmicas à base de fosfato de cálcio por ser similar à 

porção inorgânica do tecido ósseo, além disso é biocompatível, resistente 

mecanicamente, bioativa, não tóxica, radiopaca, permitindo o 

acompanhamento periódico através de exames de imagem, provoca pouca 

reação tecidual e não é antigênica e nem carcinogênica (HENCH, 1991; 

LeGEROS, 2002; HING, 2004; PATEL, 2005). A baixa velocidade de 

degradação permite que este biomaterial mantenha o seu volume no local 

implantado ao longo do tempo. A velocidade de degradação está relacionada 

com a área de superfície, cristalinidade e carga de estresse mecânico 

(GOSAIN et al., 2002). Seu emprego tem sido muito diversificado, tendo sido 

utilizada para o preenchimento de falhas ósseas de qualquer origem e 
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reconstrução de defeitos ósseos provocados por ressecções cirúrgicas, 

revestimento de componentes metálicos para fixação, no revestimento da 

superfície de metais e podendo, ainda, funcionar como reservatórios de 

minerais favorecendo a formação óssea. Por estas razões a HA é considerada 

um material bioativo. 

  A hidroxiapatita, Ca
10

(PO
4
)
6
(OH)

2, apresenta uma razão Ca/P de 1,67, 

podendo esta razão variar até 1,5 nos casos de substituições (FULMER et al., 

2002). A HA se cristaliza no sistema hexagonal sendo que sua célula unitária 

contém 10 íons cálcio (ELLIOTT, 1994). 

  A HA sintética pode ser obtida através de diferentes rotas de síntese 

(precipitação via úmida, síntese no estado sólido e sol-gel) e, dependendo da 

rota utilizada, a razão Ca/P, a cristalinidade, a dimensão dos cristais, a área 

superficial, e, conseqüentemente, o grau de compactação, resistência 

mecânica e porosidade podem variar (TORRENT-BURGUES & RODRIGUEZ-

CLEMENTE, 2001). 

  As HAs sintéticas são produzidas por processos que envolvem uma 

série de reações químicas utilizando, principalmente, carbonato de cálcio e 

ácido fosfórico. Ao final dessas reações de síntese, obtêm-se as cerâmicas na 

forma de um pó, isto é, constituídas por um aglomerado de partículas em 

simples justaposição, mantidas juntas por ligações muito fracas. Nessas 

condições, as cerâmicas apresentam quase nenhuma propriedade mecânica e 

essa forma é utilizada para a preparação de amostras, chamadas de verdes, 

que posteriormente são submetidas ao processo de sinterização (ROSA et al., 

2000). 

  A sinterização é o resultado do tratamento térmico (calcinação) que é 

dado às amostras de cerâmica verde. Nesse processo ocorre a progressiva 

transição daquele estado de aglomeração, partículas em simples justaposição, 

para uma unidade na qual as partículas fundem-se umas com as outras. 

Durante esse processo, ocorrem várias modificações nas cerâmicas, tais como: 

diminuição da área de superfície, diminuição do volume da amostra, aumento 

da fase cristalina e aumento das propriedades mecânicas. A diminuição do 
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volume da amostra se dá como conseqüência da densificação da cerâmica 

durante a sinterização, a qual, por sua vez, determina o nível de porosidade 

(ROSA et al., 2000). 

  A presença de poros interconectados favorece a inserção, adesão, 

proliferação e diferenciação celular no interior de sua estrutura, assim como a 

proliferação vascular, mantendo a nutrição local (KAWACHI, 2000; LOGEART-

AVRAMOGLOU et al., 2005). No entanto, a presença de macro-poros aumenta 

a área total de exposição às células e diminui a resistência mecânica do 

arcabouço (UEMURA et al., 2003; LOGEART-AVRAMOGLOU et al., 2005). 

Quando estes poros são confeccionados com dimensões adequadas, 

favorecem o crescimento do tecido ósseo levando a uma união do osso 

neoformado com a HA, o que proporciona a osseointegração do implante ao 

tecido ósseo (KAWACHI, 2000; GOSAIN et al., 2002; LOGEART-

AVRAMOGLOU ET al., 2005). Os poros fornecem local para o tecido ósseo 

crescer e fixar o implante biologicamente. O tamanho mínimo dos poros 

necessário para o crescimento de células ósseas é entre 100 a 200 µm. 

(ZANER & YUKNA, 1984), 200 a 300 μm (GOSAIN et al, 2004) e de 150 a 500 

μm (FLECKENSTEIN et al., 2006).  

  A HA densa possui maior resistência mecânica e menor potencial de 

dissolução e degradação quando comparada à HA porosa. Sendo assim, não 

há neoformação óssea no interior deste arcabouço, o que a faz permanecer no 

sítio de implantação por maior período (UEMURA et al., 2003). As cerâmicas 

densas são utilizadas como biomaterial para o preenchimento de defeitos 

ósseos (METSGER et al., 1999; RIMINUCCI & BIANCO, 2003). A incorporação 

de aditivos de vidro na HA densa tem sido investigada para a produção de um 

biomaterial que pode ser degradado parcialmente e aderir ao osso firme e 

rapidamente. (KAZUTAKA et al., 2006).  

  A HA sintética quando comparada à HA de origem bovina, apresenta 

maior cristalinidade, menor área superficial e podendo ter uma porosidade 

próxima do osso trabecular. A HA sintética quando calcinada em altas 

temperaturas se decompõe formando fosfato tricálcico, Ca3(PO4)2 e fosfato 

duplo de sódio e cálcio, NaCaPO4. Essa decomposição está relacionada com 
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as variações na estequiometria da hidroxiapatita, onde a partir de 900°C a 

apatita rica em cálcio decompõe-se parcialmente em óxido de cálcio (CaO) 

enquanto as apatitas deficientes em cálcio decompõem-se parcialmente em 

fosfato tricálcico (TCP) (JOSCHEK et al., 2000; DOROZHKIN, 2008). 

  As substituições na estrutura das apatitas nos grupos Ca2+, (PO4)
-3 ou 

OH- resultam em alterações nos parâmetros de rede e em algumas 

propriedades como solubilidade e morfologia, sem mudança significativa na 

simetria hexagonal (BIGI et al., 1995; COSTA et al., 2004; SHEPHERD & 

BEST, 2008; TANG et al., 2009). 

 

2.3.4.1.2 Fosfato Tricálcico 

 

O fosfato tricálcico (TCP) possui a formulação química Ca3(PO4)2, com 

razão atômica Ca/P igual a 1,5 (ELLIOT, 1994). O fosfato tricálcico é 

geralmente solúvel na presença de fluidos biológicos, com solubilidade maior 

que a da hidroxiapatita (HENCH & WILSON, 1993). Essa solubilidade se deve 

à sua estrutura cristalina e à velocidade de biodegradação que é maior que a 

da HA (JARCHO, 1992). O TCP se cristaliza em dois tipos diferentes de 

sistema cristalino: a fase beta, β-TCP, e a fase alfa, α-TCP; a conversão entre 

essas fases ocorre a 1125°C (BOW et al., 2004). 

O TCP é encontrado no organismo em dentina cariada, cálculos 

urinários e salivares. Estudos em animais mostraram que o TCP é 

biocompatível, bioinerte ou atóxico, bioativo, (FLECKENSTEIN et al., 2006), 

sendo parcialmente bioabsorvido entre 6 a 15 semanas após a implantação 

(KAWACHI, 2000). Outros autores observaram a aposição direta do osso no 

período de 3 a 6 semanas com aumento da formação óssea à medida que o 

implante de TCP era absorvido (EGGLI et al., 1988). Sua bioatividade é 

caracterizada pela sua capacidade osteocondutora, servindo como substrato 

para o crescimento do novo osso. Apesar de boa parte do implante de TCP ser 

absorvida no primeiro mês, a parte restante permanece no sitio por longos 
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períodos até ser incorporada dentro da estrutura do osso formado (SANTOS & 

GUERRA- LOPEZ, 1992).  

Devido a sua biocompatibilidade e bioreabsorção, o TCP é utilizado para 

o preenchimento de cavidades onde uma rápida reabsorção é desejada. 

Cerâmicas bifásicas de HA e β-TCP têm sido consideradas como potenciais 

substitutos ósseos devido às propriedades de dissolução (HA- não reabsorvível 

e β- TCP- reabsorvível), rápida formação óssea, e comportamento semelhante 

ao da fase inorgânica do osso (OLIVEIRA, 2003).  

 

2.4 O Zinco 

 

  O zinco foi descobertoem 1746  pelo alemão AndreasMarggraf e a 

origem do nome vem do alemão Zink, que significa zinco. É um elemento 

químico de símbolo Zn, número atômico 30 (30 prótons e 30 elétrons). Em 

temperatura ambiente, o zinco encontra-se no estado sólido. 

  Este elemento é reconhecido por ter um relevante papel no 

crescimento e no desenvolvimento dos seres vivos. O mecanismo básico para 

a ação desse elemento está intimamente relacionado à estrutura e formação de 

inúmeras enzimas envolvidas em diferentes processos metabólicos 

(BRANDÃO-NETO et al., 1995). Além disso, ele colabora com o bom 

funcionamento do sistema imunológico, é necessário para a cicatrização dos 

ferimentos, intervém nas percepções do sabor e olfato e na síntese de DNA 

(SALGUEIRO et al., 2000). 

  A deficiência de zinco pode produzir retardamento no crescimento, 

perda de cabelo, diarréias, impotência e imaturidade sexual em adolescentes, 

apatia, cansaço, depressão, lesões oculares e de pele, inclusive acne, unhas 

quebradiças, amnésia, perda de apetite, perda de peso e problemas de 

crescimento, aumento do tempo de cicatrização de ferimentos e anomalias no 

sentido do olfato. As causas que podem provocar uma deficiência de zinco são 

a insuficiente quantidade na dieta alimentar e a dificuldade na absorção do 
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mineral que pode ocorrer em casos de alcoolismo, quando é eliminado pela 

urina ou ainda, devido à excessiva eliminação por causa de desordens 

digestivas (BATLEY, 1989). 

  O zinco está presente no tecido ósseo humano em baixos teores (entre 

126-276 µg/g) enquanto que nos dentes encontra-se em teores entre 430-2100 

µg/g (BERMAN, 1980). Estudos recentes mostraram que o conteúdo de zinco 

no osso humano variou entre 0,0126 a 0,0217% em peso e que esta 

quantidade é relativamente alta quando comparada a outros tecidos e plasma 

sanguíneo (ITO et al., 2002). Este elemento apresenta uma efetiva participação 

na mineralização óssea (BOUGLÉ et al., 2004). 

  O zinco encontra-se presente no núcleo das células, cromossomos, 

ribossomos e grânulos secretados, sendo que centenas de enzimas já foram 

identificadas como zinco dependentes (BRANDÃO-NETO et al., 1995). 

As ações do zinco podem ser divididas em 2 tipos distintos, resumidamente: 

1. Ação na síntese de DNA E RNA estimulando: 

a. Proliferação e diferenciação dos condrócitos, osteoblastos e fibroblastos; 

b. Transcrição celular culminando na síntese de somatomedina - C (fígado), 

fosfatase alcalina, colágeno e osteocalcina (osso); e 

c. No metabolismo da proteína, carboidrato e lipídeo, que estão intimamente 

relacionados aos mecanismos de olfato, paladar e regulação do apetite. 

2. Atua na mediação hormonal através da participação na: 

a. Síntese e secreção do GH (hormônio do crescimento); 

b. Ação do GH na produção de somatomedina - C; e 

c. Ativação da somatomedina - C na cartilagem óssea. 

Além dessas múltiplas funções, o zinco também interage com outros 

hormônios que estão relacionados com o crescimento ósseo como a 

testosterona, hormônios tireoidianos, insulina e vitamina D3 (BRANDÃO-NETO 

et al., 1995). 
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A avaliação após a administração de zinco em fêmures de ratos recém- 

nascidos mostrou um aumento da fosfatase alcalina e da atividade da fosfatase 

ácida e como resultado o estímulo à formação óssea (YAMAGUCHI et al., 

1988). 

 

2.4.1 Apatita modificada por metais – Hidroxiapatita com zinco  

 

  A palavra hidroxiapatita se refere ao íon hidroxi (OH-) e apatita se 

refere ao mineral cristalino com a composição química M10(ZO4)X2. O elemento 

zinco quando incorporado à hidroxiapatita ocupa parcialmente os sítios do 

cálcio, ou seja, de acordo com a fórmula acima, no sítio M. 

  A liberação gradual dos íons substituintes na HA poderia favorecer o 

reparo ósseo (Mg2+ e Zn2+) (WEBSTER et al., 2002; WEBSTER, 2004; LANDI 

et al., 2008). 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). Estudos recentes 

mostraram a preferência do Zn2+pelo sítio 2 do cálcio, esse sítio pode facilitar a 

tomada e a liberação do Zn pela hidroxiapatita biológica, pois não interromperia 

a estrutura da rede (TANG et al., 2009). 

  A substituição de cátions bivalentes na estrutura cristalina da HA tem 

sido recentemente investigada como uma ferramenta poderosa para a 

compreensão dos mecanismos moleculares e celulares envolvidos na 

mineralização biológica (KIM et al., 1998; ITO et al., 2002; KAWAMURA et al., 

2002; WEBSTER, 2004; STORRIE & STUPP, 2005; LANDI et al., 2008; TANG 

et al., 2009).  

  A presença de zinco diminui a razão molar Ca/P e, gradativamente, o 

tamanho dos cristais à medida que se aumenta a concentração de zinco (BIGI 

et al., 1995; COSTA et al., 2004; SHEPHERD & BEST, 2008; TANG et al., 

2009). Foi observada a diminuição dos parâmetros de rede dos β-TCP com o 
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aumento da concentração de zinco na fase sólida indicando que o zinco 

reposiciona o cálcio na estrutura da HA (BIGI et al., 2005). Esses resultados 

diferem dos relatos de MIYAJI et al., (2005) que observaram o aumento dos 

eixos a e c, mesmo considerando que o raio iônico do Zn (0,074nm) é menor 

que o do Ca (0,099 nm). 

 

2.4.2 Efeitos Biológicos da Hidroxiapatita com Zinco 
 

   O zinco é um elemento traço importante presente no osso, 

capaz de aumentar a mineralização tanto in vivo como in vitro, e está 

relacionado à produção de colágeno da matriz óssea (STORRIE & STUPP, 

2005). As HAs modificadas pela incorporação de zinco apresentaram efeitos 

favoráveis na produção de citocinas pelos monócitos, confirmando que o zinco 

tem efeito na produção dos monócitos (GRANDJEAN-LAQUERRIERE et al., 

2006). 

  A utilização do zinco tem sido o foco de interesse particular devido à 

sua presença nos tecidos biológicos e de seus diversos papéis em funções 

biológicas, tais como a atividade enzimática, metabolismo dos ácidos 

nucléicos, na atividade hormonal e na manutenção da membrana estrutura e 

funcional. Além disso, o zinco possui função na biomineralização e o potencial 

patológico de calcificação (BAZIN  et al., 2008; TANG et al., 2009). 

  O zinco aumenta a atividade da enzima fosfatase alcalina ao ser 

incluído em pastilhas de compósito cerâmicos de ZnTCP/HA. Além disso, um 

conteúdo de 1,26% de zinco em peso aumentou em três a quatro vezes o nível 

de fosfatase alcalina em relação as cerâmicas sem zinco (ITO et al., 2005). 

Sabe-se também que o zinco inibe a atividade dos osteoclastos, responsáveis 

pela reabsorção óssea (MOONGA & DEMPSTER, 1995). 
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2.5 Avaliações da Compatibilidade 

 

  Biocompatibilidade e biofuncionalidade são duas importantes 

características necessárias para que os biomateriais possam exercer suas 

funções.  

  De acordo com Clemson Advisory Board for Biomaterials, um 

biomaterial é sistematicamente e farmacologicamente uma substância inerte 

desenhada para incorporação ou implantação dentro de um tecido vivo, 

definição que foi adotada pela 6° Annual International Biomaterials – 1974 

(PARK, 1981). Posteriormente, BLACK em 1982, afirmou que um biomaterial é 

considerado qualquer material inerte farmacologicamente, viável ou não viável, 

produto natural ou sintetizado, que faz parte ou é capaz de interagir de forma 

benéfica com um organismo vivo. WILLIAMS em 1987 definiu biomaterial como 

qualquer material não vivo usado em dispositivos médicos com a intenção de 

interagir com sistemas biológicos. De acordo com a Food and Drugs 

Administration (FDA) um biomaterial para ser considerado biocompatível não 

deve ser tóxico, carcinogênico, antigênico nem mutagênico, não deve interferir 

com a cicatrização dos tecidos lesados durante o ato cirúrgico e os tecidos do 

hospedeiro devem tolerar bem as propriedades biomecânicas dos materiais 

(HELMUS & TWEDEN, 1995). Além disso, deve ser fabricável, esterilizável e 

estável durante a implantação e quando necessário, para aplicação. Não deve 

ser corrosível, degradável. São implantados no corpo com o objetivo de 

reposição de um tecido doente, lesado ou perdido ou de reposição de todo um 

órgão. 

  A biocompatibilidade descreve as interações entre os sistemas vivos e 

o biomaterial implantado dentro deste sistema. Para avaliar a 

biocompatibilidade dos biomateriais utilizados nos seres humanos, os mesmos 

devem ser testados utilizando diferentes procedimentos. Diversas organizações 

vêm propondo uma série de testes a serem realizados. Esses testes, que 

consistem em uma série de protocolos de pesquisa, descritos e 

regulamentados em diversos países, têm como objetivo a correta utilização dos 
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materiais experimentais, avaliando assim a sua segurança para aplicação 

clínica em seres humanos.  

  A biocompatibilidade de um material é considerada ótima se o material 

após a implantação permite a formação de tecidos normais na sua superfície e, 

adicionalmente, se ele estabelece uma interface contínua capaz de suportar as 

cargas que normalmente ocorrem no local da sua implantação (KOHN & 

DUCHEYNE, 1992). 

 

2.6 A Utilização do Coelho como Modelo Animal em Cirurgia Experimental 

 

  A utilização de animais em experimentos tem sido muito indicada para 

o aperfeiçoamento e comprovação de procedimentos já existentes (SANADA et 

al., 2003; FERREIRA et al., 2004; MIRANDA, 2005) desenvolvimento de novos 

materiais (CALASANS-MAIA et al., 2008) e a compreensão dos diversos 

processos fisiológicos e patológicos (CARDOSO et al., 2007). 

  O modelo é um objeto de imitação, que representa algo ou alguém, que 

seja semelhante ou a imagem do outro e deve ter características suficientes 

para ser semelhante ao objeto imitado e a suficiente capacidade de ser 

manipulado sem as limitações do objeto imitado (FAGUNDES & TAHA, 2004). 

A escolha do modelo experimental é determinada por diversos fatores 

como custo, viabilidade técnica do procedimento, fundamentação científica, 

base de dados disponível e adequação do modelo à questão 

proposta(PETROIANU, 1996). 

 Os coelhos brancos da Nova Zelândia (Orytolaguscuniculus) são 

freqüentemente utilizados como modelo animal indicado para experimentos em 

diversas áreas, incluindo a ortopedia e a cirurgia crânio-maxilo-facial 

(CARDOSO et al., 2007).  

Como em todos os modelos experimentais, o uso dos coelhos como 

modelo experimental também apresenta vantagens e desvantagens 
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(CALASANS-MAIA et al., 2008; CARDOSO et al., 2007;HARCOURT-BROWN, 

2002), descritas a seguir: 

 Vantagens: 

(1) a sua fácil manutenção e observação; 

(2) permite que se trabalhe com uma quantidade grande de indivíduos; 

(3) apresenta, em geral, ciclos vitais curtos (gestação, lactação, puberdade); 

(4) permite a padronização do ambiente; 

(5) permite a padronização genética;  

(6) permite transplantes ou transmissão de tumores e em geral existe uma 

grande quantidade de informações básicas disponíveis. 

Desvantagens: 

(1) vivem em ambiente totalmente artificial;  

(2) possuem uma dieta padronizada;  

(3) as doenças, quando de seu estudo, são artificialmente induzidas, na grande 

maioria dos experimentos 

Em comparação com outros modelos experimentais de médio porte, os 

coelhos são preferidos por serem mais disponíveis e terem mais facilidade de 

manuseio e observação (SCHANAIDER & SILVA, 2004). 

O conhecimento anátomo - clínico do pesquisador sobre o animal auxilia 

na escolha do modelo mais adequado. As freqüências cardíacas e respiratórias 

são muito variáveis entre as espécies. No coelho o número de batimentos 

cardíacos por minuto (bpm) oscila em torno de 200 bpm e a freqüência 

respiratória é de 50 incursões respiratórias por minuto (SCHANAIDER &SILVA, 

2004). Dados biológicos, como o tempo de vida, fases do desenvolvimento e 

características reprodutivas são parâmetros fundamentais a serem controlados.  

  Quando as pesquisas são realizadas com os animais adequados 

resultam em informações próximas das que podem ser esperadas no homem 
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(PETROIANU, 1996), pois quanto maior a semelhança fisiológica, anatômica e 

orgânica do animal com o ser humano, maior a aplicabilidade das conclusões 

obtidas. Algumas similaridades já foram relatadas em relação à composição, 

remodelação e densidade óssea entre modelos animais e seres humanos, 

como por exemplo, a densidade mineral óssea e a resistência às fraturas dos 

coelhos e humanos são muito similares (WANG et al., 1998). Outro aspecto 

importante na decisão da seleção do modelo animal se relaciona aos valores 

íntimos do pesquisador, que pode funcionar como um obstáculo à realização 

do experimento, principalmente nos casos que envolvem animais domésticos 

(cães e gatos). Essa situação torna-se ainda mais grave nos trabalhos de longa 

duração, em que é inevitável o envolvimento emocional do pesquisador com o 

animal. 

  Os coelhos novos em um biotério devem ser submetidos a um mínimo 

de duas semanas de quarentena e examinados quanto às doenças mais 

comuns, das quais devem ser tratados, se necessário. Coelhos se infectam 

com facilidade pela sarna, sendo esta muito contagiosa, e capaz de 

comprometer a via aérea facilitando a instalação de pneumonias (SCHNAIDER 

& SILVA, 2004). O período de quarentena também serve como um período de 

adaptação do animal as instalações e rotinas do biotério. Os animais que 

morrem neste período são investigados através de necropsia e devem ser 

removidos imediatamente (CARDOSO et al., 2007; HARCOURT-BROWN, 

2002).Coelhos adultos geralmente são acomodados em gaiolas em malha 

galvanizada individuais, suspensas do solo de modo que os dejetos excretados 

possam cair e ser absorvidos pelas valas coletoras. Em relação ao ciclo 

circadiano e biorritmo, um período de 12-14 horas de claridade se mostra 

satisfatório para uma colônia (OLFERT, 1993). A luz visível estimula 

fotorreceptores, responsável pela foto periodicidade, que regula ritmos 

circadianos, ciclos reprodutivos, atividade locomotora, consumo de alimento e 

água, temperatura corpórea, toxicidade e efetividade de drogas, níveis séricos 

de lipídios e outros elementos (MERUSSE & LAPICHIK, 1996). Os animais 

devem ser rotineiramente observados quanto ao consumo de alimentos e 

características dos excrementos. O contato humano diário com o animal 

diminui o estresse durante a sua manipulação.  
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  Ocasionalmente pode haver interações agressivas, entretanto, a 

organização social se reestabiliza naturalmente. O bem-estar do animal estará 

ameaçado quando: (1) o espaço for insuficiente para que os animais 

mantenham uma distância mínima entre si; (2) o espaço de descanso e 

alimentação para todos os animais for insuficiente ou alcançado à custa de 

concorrência; (3) reagrupamentos forem feitos com muita freqüência. Os 

coelhos não devem ser mantidos isolados, a não ser que doentes, devendo 

assim ter no mínimo o contato visual. 

  A anestesia de coelhos é vista pelos veterinários como um 

procedimento de alto risco. As drogas, o estresse da manipulação, hipóxia e 

doenças pré-existentes são fatores que ameaçam o sucesso do procedimento, 

principalmente quando mais de um destes fatores estão presentes no mesmo 

animal (HARCOURT-BROWN, 2002). 

  As práticas de cuidados pré, trans e pós-operatórios devem ser 

desenvolvidas sob a supervisão de um médico veterinário. No pós-operatório, o 

animal poderá voltar para a gaiola e independer dos cuidados intensivos pós-

operatório, quando seu comportamento alimentar e parâmetros fisiológicos se 

apresentarem próximos da normalidade. A rotina de analgesia pós-operatória é 

essencial para reduzir a dor e o estresse e restaurar o apetite e o trânsito 

intestinal (HARCOURT-BROWN, 2002). Uma avaliação cuidadosa deve ser 

realizada nas primeiras 24 horas para que sejam observados sinais de dor, 

pois mesmo não vocalizando podem permanecer quietos e imóveis no fundo da 

gaiola e isso deve ser avaliado e registrado. 

  A morte do animal deve ocorrer de modo fácil, indolor e sem 

precedência de estresse para o animal (FAGUNDES & TAHA, 2004). A técnica 

preferida pelos veterinários é a sedação prévia e injeção de derivados de ácido 

barbitúrico. O pentobarbital sódico tem sido preferido como uma droga de 

rápida ação e eficácia para a morte dos animais (HARCOURT-BROWN, 2002). 

 A utilização dos animais nas pesquisas experimentais deve estar baseada em 

três aspectos: científico, ético e legal(PETROIANU, 1996). A elaboração de 

protocolos de pesquisa e a submissão a comitês de ética institucionais têm 
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permitido a execução de projetos envolvendo modelos animais com mais 

qualidade, controle e segurança para os animais. A experimentação animal, 

assim como os estudos clínicos em humanos, tem permitido a compreensão 

dos diversos processos fisiológicos e patológicos que os acometem 

(FERREIRA et al., 2005). 

 

2.7 Técnicas de Caracterização do Material - Hidroxiapatita 

 

A realização das técnicas para caracterização dos biomateriais, tem o 

objetivo de definir suas características estruturais, superficiais, composição 

química e dissolução, fazendo com que se obtenha informações e detalhadas 

antes de sua implantação. 

 

2.7.1 Difração de Raios x 

 

A difratometria de raios x, corresponde a uma das principais técnicas de 

caracterização micro-estrutural de materiais cristalinos, encontrando aplicações 

em diversos campos, sendo mais utilizado no ramo da bioengenharia, 

engenharia, química e geociência. 

Os raio x ao atingir um material podem ser espalhados elasticamente 

sem perda de energia pelos elétrons de um átomo (dispersão ou espalhamento 

coerente). O fóton de elétrons de raio x após sua colisão com o elétron muda 

sua trajetória, mantendo porém a mesma fase e energia do fóton incidente. Sob 

o ponte de vista da física ondulatória, pode se dizer que a onda eletro 

magnética é instantaneamente absorvida pelo elétron e reemitida, fazendo com 

que cada elétron atue portanto como centro de emissão de raio-x.  

Cada pico obtido no difratograma é resultado da interação da radiação 

(sob um determinado ângulo em relação ao feixe incidente e amostra) com um 
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plano específico do cristal. Quanto maior o ângulo do feixe difratado em relação 

ao incidente, menor o espaçamento entre planos. O arranjo espacial dos 

átomos numa célula unitária define a estrutura cristalina e os planos cristalinos 

existentes. O número e a posição dos picos no difratograma de Raios X de 

uma amostra depende do tipo e dimensão da célula unitária. do tipo de célula 

unitária (corpo centrado, face centrada, cúbica), sistema cristalino de simetria 

(triclínico, monoclínico, tetragonal, hexagonal, ortorrômbico) (BISH & 

REYNOLDS, 1989).  

A principal aplicabilidade da difração de raio x refere-se à identificação 

de compostos cristalinos, sejam eles orgânicos ou inorgânicos. 

 

2.7.2 Espectroscopia Vibracional no Infravermelho por 

Transformada de Fourier 

 

O principio básico para a Espectroscopia Vibracional no Infravermelho 

por Transformada de Fourier (EVITF) é o estudo da interação da radiação 

eletromagnética com a matéria, sendo um dos seus principais objetivos o 

estudo dos níveis de energia do átomo ou moléculas. Geralmente, as 

transições eletrônicas são situadas na região do ultravioleta ou visível, as 

vibrações na região do infravermelho e as rotacionais na região de microondas, 

em alguns casos podem ocorrer na região do infravermelho longínquo. 

A técnica de espectroscopia no infravermelho permite observarmos 

características dos biomateriais como: identificação da fase ou da presença de 

fases, identificação de grupos funcionais (CO3, PO4, OH, H2O). Os dados 

obtidos por essa análise complementam os dados observados na difração de 

raios x, pois identificam a composição química dos fosfatos de cálcio. Enquanto 

a difração de raios x pode identificar o fosfato de cálcio, como a apatita, a 

espectroscopia de infravermelho identifica alguns elementos da sua 

composição, principalmente a substituição de grupos e a presença de grupos 

carbonato e hidroxila. A combinação da análise dos dados desta técnica, 
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juntamente com o DRX fornecem informações precisas nas substituições 

encontradas na estrutura da HA (LeGEROS et al., 1995). 

 

 

 

2.7.3 Microscopia Eletrônica de Varredura  

  

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 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 ao raio-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 freqüente 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 a trajetória foi 

desviada em mais de 90°, em direção relação do feixe incidente.Isso mostra 

uma relação de dependência com o numero atômico e a energia dos elétrons.  
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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 fornece a 

composição 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 de 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). 

 

 

 

2.7.4 Fluorescência de Raios X 
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A fluorescência de raios X é uma poderosa técnica não destrutiva que 

permite não só uma análise qualitativa (identificação dos elementos presentes 

numa amostra) mas também quantitativa, permitindo estabelecer a proporção 

em que cada elemento se encontra presente. Esta técnica utiliza uma fonte de 

radiação gama (ou radiação X de elevada energia) para provocar a excitação 

dos átomos da substância que pretendemos analisar. Os fótons gama emitidos 

pela fonte são absorvidos pelos átomos da substância através de efeito 

fotoelétrico, deixando esses átomos em estados excitados. O material é 

irradiado por um feixe intenso de raios-x que causa a emissão de fluorescência. 

Este método não é destrutivo, e permite análises multi - elementares em cerca 

de alguns minutos. 

Esse espalhamento que ocorre, são coerente e incoerente geralmente 

contribui no espectro resultante como radiação de fundo, o que tende a 

interferir com os raios-x característicos. A parte qualitativa da técnica consiste 

na obtenção dos espectros dos raios-x característicos e, o ramo quantitativo, 

está baseado na determinação da concentração de cada um dos elementos 

presentes na amostra inspecionada (LIMA, 2006). 

 

2.7.5 Micro fluorescência de Raios X por Radiação Síncrotron 

 

A luz, ou radiação, Síncrotron é uma designação ampla para todos os 

tipos de luz originados por partículas relativísticas em trajetórias curvas. 

Compreende uma faixa de luz que vai do ultravioleta até os raios-x moles, 

atingindo, em determinadas circunstâncias, os raios-x duros. As radiações 

Síncrotron são produzidas em um equipamento que acelera partículas 

(elétrons) a grandes velocidades, emitindo fótons (grãos de luz). Portanto a 

radiação Síncrotron é uma radiação eletromagnética produzida quando os 

elétrons (ou pósitrons), utilizando magnetos, são forçados a mudar de direção. 

A radiação é um milhão de vezes mais brilhante do que as fontes 

convencionais e, em termos de magnitude, 11 vezes mais brilhante que a 

produzida pelos raios-x normais. Quando o feixe de raios-x irradia a amostra, 
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origina uma interação com os constituintes atômicos da mesma a partir de três 

processos principais: o efeito fotoelétrico, o efeito de dispersão elástica 

(Rayleigh) e o efeito inelástico (LINDGREEN, 2000). 

A Microfluorescência de raios-x é uma variante da Fluorescência de 

raios X por Dispersão em Energia (EDXRF) em que um feixe de raios-x 

microscópico é utilizado para excitar localmente uma pequena área da amostra 

(da ordem de 100 x 100 µm2 ou 10 x 10 µm2 quando empregado capilar óptico) 

podendo-se realizar um mapeamento, ponto a ponto, da mesma. Com isso, 

tem-se a determinação da concentração elementar juntamente com o 

mapeamento bidimensional superficial dos elementos químicos contidos na 

amostra. Logo, para cada ponto da amostra tem-se um espectro contendo 

todos os elementos presentes no local. Essa informação pode ser adquirida 

tanto para um perfil (uma linha na amostra) quanto para uma imagem de 

tamanho N x M, sendo N a altura e M o comprimento (LIMA, 2006). 

Esquematicamente a Fluorescência de raios-x por Radiação Síncrotron 

(FRX-RS) pode ser explicada através da seguinte seqüência: a radiação 

primária, que origina do anel de armazenamento de radiação Síncrotron (RS), é 

transformada em um micro feixe por um sistema óptico. Esse micro feixe é 

utilizado para excitar a região de interesse na amostra e, a fluorescência 

emergente e a radiação espalhada são detectadas por um detector (LIMA, 

2006). 
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3.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar in vivo o reparo tecidual e a absorção de microesferas de 

hidroxiapatita e hidroxiapatita contendo zinco a 0,5%, utilizadas como 

preenchimento de defeitos ósseos após longos períodos de implantação. 

  

3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Produzir e caracterizar algumas propriedades físicas e químicas de 

esferas de HA e ZnHA antes e após a implantação; 

2. Avaliar descritivamente e comparativamente o reparo tecidual, com 

ênfase na osteogênese;  

3. Determinar por morfometria o grau de absorção dos biomateriais ao 

longo dos períodos experimentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.MATERIAL E MÉTODOS 
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4.1Biomateriais 

 

Foram utilizados neste estudo a hidroxiapatita (HA, grupo controle) e 

hidroxiapatita com 0,5% de zinco (ZnHA), desenvolvidos, sintetizados e 

cedidos pelo LABIOMAT do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF 

/RJ). 

 

4.1.1 Preparação dos Pós 

 

As sínteses foram realizadas utilizando solução 0,2M de nitrato de cálcio 

tetra-hidratado[Ca(NO3)2.4H2O] e nitrato de zinco hexa-

hidratado[Zn(NO3)2.6H2O] (teores molares de zinco de 0 e 1%), e diamônio 

hidrogeno fosfato. Com auxílio de uma bomba peristáltica com fluxo de 4,5 

mL/min, gotejou-se a solução de Cálcio Zinco, sobre a solução de fosfato com 

concentração 0,12M, mantendo-se o pH 9,0 com hidróxido de amônio 

concentrado [NH4OH], temperatura de 90ºC e sob agitação mecânica de 240 

rpm. Após gotejamento a mistura permaneceu agitando com controle do pH por 

3 horas, sendo então filtrada com vácuo em funil de Buckner e lavada por 

ressuspenção com água MilliQ a 90ºC até obter pH 7,0 na água de lavagem. O 

sólido obtido, foi seco em estufa com temperatura de 100ºC por 24 horas. Esse 

procedimento foi realizado na preparação de todas as amostras. Finalmente o 

sólido foi macerado e separado utilizando peneira com abertura < 74µmmesh. 

 

 

 

 

4.1.2 Preparação das Microesferas 
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  Pós (< 74µm) de hidroxiapatita substituída com zinco (ZnHA) ou de  

hidroxiapatita sem o metal (HA controle), são misturados a uma solução de 

alginato de sódio 3% p / v com leve agitação para a formação de uma pasta 

cerâmica. Por extrusão com o auxílio de uma seringa a pasta cerâmica é então 

gotejada em uma solução de cloreto de cálcio (CaCl2) 0,15M, onde 

imediatamente são formadas esferas. As esferas ficam em solução de cloreto 

de cálcio durante 24h e após este período são lavadas com água MilliQ, secas 

em estufa a 70oC e em seguida colocadas em barquetas de alumina e 

sinterizadas até temperatura de 1000oC em forno mufla durante 27horas. As 

esferas obtidas serão separadas utilizando-se peneiras com abertura na faixa 

 

 

4.2 Características dos Grupos Experimentais 

 

Após a aprovação no Comitê de Ética do Hospital Universitário Antônio 

Pedro (n°195/06 - CEP-HUAP) (Anexo 1), todos os procedimentos adotados 

para criação, tratamento, manutenção e/ou eutanásia dos animais foram 

realizados de acordo com as normas éticas de conduta para experimentação 

animal.  

Na presente pesquisa foram utilizados 15 coelhos Brancos da raça Nova 

Zelândia, ambos os gêneros, pesando entre 2 e 3 Kg, fornecidos pelo 

Laboratório de Produção de Coelhos (LPC), localizado na Fazenda Escola da 

Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal Fluminense, em 

Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro /RJ. 

Antes e durante o período experimental os animais foram mantidos no 

LPC, em gaiolas tradicionais e individuais em malha galvanizada medindo 

0,90m x 0,60m x 0,45m, suspensas a 0,80m do chão (Figura 1A). Após 30 dias 

de vida os coelhos foram desmamados e transferidos do Setor Maternidade 
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A 

para o Setor de recria e mantidos durante todo o experimento em gaiola 

individual (Figura 1B). 

A dieta padrão após o desmame foi constituída por 150 gramas/dia de 

ração balanceada na forma peletizada(Coelhil®, da Socil), fornecida 

diariamente obedecendo a horários e quantidades regulares para evitar a 

formação e proliferação de fungos por exposição do alimento. Durante todo o 

experimento a água foi fornecida ad libitum, através de bebedouros tipo bico. 

Os animais foram pesados semanalmente e operados após adquirir o peso 

entre 2 e 3 Kg. Os animais antes e durante o período experimental foram 

avaliados por médica veterinária experiente Profª. Maria Lúcia Monteiro (FMV-

UFF) quanto às patologias comuns a essa espécie como sarnas ou zoonoses. 

 

 

 

 

 

 

      Figura 1: A. Gaiolas suspensas no LPC; B. Um animal por gaiola. 

Os animais foram avaliados no período pós-operatório diariamente 

quanto à alimentação e comportamento dentro das gaiolas. Uma vez por 

semana os animais foram pesados e avaliados quanto ao ganho de peso.  

 Foram escolhidos aleatoriamente cinco animais para cada período 

experimental de 26, 52 e 78 semanas. Cada animal recebeu uma perfuraçãode 

2 mm em cada tíbia para a instalação das microesferas, sendo na tíbia direita 

implantada as microesferas de hidroxiapatita estequiométrica (grupo controle) e 

na tíbia esquerda microesferas de hidroxiapatita com zinco a 0,5% (Figura 2). 

B 
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15 coelhos Brancos da Nova Zelândia 

 

 

           

Microesferas de HA     Microesferas de Zn HA 

      Tíbia direita             Tíbia esquerda 

TEMPOS EXPERIMENTAIS 

 

                        

     26 Semanas   52 Semanas                   78 Semanas 

Figura 2: Distribuição dos animais, grupos experimentais e tempos 

experimentais. 
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4.3 Procedimentos de Anestesia 

 

Todos os procedimentos realizados nos animais e que poderiam resultar 

em ansiedade e/ou dor foram conduzidos sob anestesia. Os procedimentos 

foram realizados no período da manha, pela mesma equipe de anestesistas, os 

médicos veterinários Fabio Otero Ascoli e Alice Gress.Os animais foram 

privados de ração doze horas antes do ato operatório, mas não de água. No 

momento da cirurgia, os animais foram pesados em balança digital de precisão 

(Lucastec®) para o calculo das doses dos fármacos a serem administrados com 

base em seu peso (Kg). 

Os coelhos foram operados sob anestesia geral e monitorizados através 

de monitor digital com informações sobre pressão arterial, freqüência cardíaca 

e eletrocardiograma trans-operatório (Figura 3A e B). Além disso os animais  

receberam hidratação venosa em veia periférica.  

Após a completa monitorização, os animais receberam como medicação 

pré-anestésica,20mg/kg-1 de Quetamina (Francotar® – Virbac)e 1 mg/kg-1 de 

Xilazina (Sedazine® – FortDodge) por via intramuscular,para diminuição do 

tônus vagal. 

Decorridos dez minutos, os animais foram tricotomizados nas regiões da 

orelha e nas áreas cirúrgicas (tíbias). Em seguida os mesmos foram instalados 

na mesa operatória em decúbito dorsal, com rotação lateral cervical para 

manter pérvias as vias aéreas superiores, onde realizou-se anti-sepsia da 

orelha para posterior canulação da veia auricular para a administração da 

solução de ringer com lactato por via endovenosa. 

Após aproximadamente 15 minutos, de observação da ausência de 

reflexos à dor,cada animal foi conectado ao circuito anestésico T de Ayres por 

meio de máscara facial (Figura 4A) para o início da administração de 

anestésico geralinalatório (Isoflurano 1%, Isoflurane®- Cristália Produtos 

Químicos e Farmacêuticos Ltda). A concentração do isoflurano foi controlada 

de acordo com a resposta de diferentes parâmetros monitorados no animal 
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(dose-resposta). Para a manutenção do tempo cirúrgico, foi administrado 0,3 

mg/Kg de Lidocaína (Xylestesin® - Cristália Produtos Químicos e 

Farmacêuticos Ltda) e 0,1 mg/Kg de Morfina por via raqui-medular.Os animais 

também foram monitorizados quanto à saturação de O2(Figura 4B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: A. Animal em decúbito dorsal e monitorizado para controle de pressão 

arterial, freqüência cardíaca e saturação de O2; B. Monitor para avaliar 

eletrocardiograma, saturação de oxigênio, freqüência cardíaca e pressão 

arterial. 

B 

A 
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Figura 4: A. Máscara para inalação do anestésico geral trans-operatório;B. 

Oxímetro de pulso para avaliação da saturação de oxigênio durante o 

procedimento cirúrgico. 

 

Para a recuperação anestésica, os coelhos foram devolvidos às suas 

gaiolas permanecendo envoltos pelos campos operatórios para evitar perda de 

calor corporal.Foi permitido aos coelhos a ingestão de ração e água, além de 

apoio imediato dos membros operados. 

 

4.4 Técnicas Cirúrgicas 

 

Após tricotomia, degermação e antissepsia com clorexidina em ambos 

os membros inferiores dos coelhos, foi realizada a colocação dos campos 

cirúrgicos esterilizados, isolando-se as regiões operatórias. 

Uma incisão de aproximadamente 40 mm de comprimento foi realizada 

sobre cada tíbia, através do uso de cabo de bisturi n°3 (Bard Parker®) e lâmina 

n°15 C (Becton-Dickinson®) (Figura 5A e B).  

Após a incisão, descolamento e exposição do osso (Figura 5C), cada 

tíbia foi perfurada na face antero –medial com fresa tipo lança e em seguida 

fresa esférica n°2 – 2 mm (SIN®- Sistema de Implantes Nacional) em rotação 

baixa e intermitente (1200 RPM) acoplada ao contra-ângulo (Kavo®) e micro 

B A 
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motor elétrico (BLM 600 Plus, V K Driller®), com irrigação profusa de solução 

de cloreto de sódio a 0,9% (Darrow Laboratórios S.A.®) para manter a 

refrigeração da região evitando necrose tecidual do local por super-

aquecimento (Figura 5D). O tamanho da perfuração no osso permitiu a 

introdução e estabilização das microesferas através de pressão digital (Figura 

5E). Após a implantação das microesferas, o plano muscular e a tela 

subcutânea foram suturados em plano único e, em outro plano, a pele. Ambos 

os planos foram suturados com pontos contínuos, separados e fio de sutura 

mononylon 5.0 (J&JEthicon®) (Figura 5F). 

 As feridas operatórias foram deixadas descobertas e os membros operados 

não receberam qualquer tipo de imobilização externa. Todos os animais 

receberam no inicio do procedimento antibioticoterapia por meio de injeção 

intramuscular de 1ml/Kg de Pentabiótico Veterinário pequeno porte 

(Pentabiótico Reforçado®- FortDodgeSaœde Animal Ltda) e antiinflamatório 

Maxicam® (Ourofino pet) 1ml/kg, ambos em dose única. 
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Figura 5: A. Pata tricotomizada; B. Incisão de aproximadamente 40mm; 
C.Exposição da superfície óssea com a régua demarcando a localização da 
perfuração; D. Perfurações de 2mm; E. Preenchimento da perfuração com as 
microesferas e F. Sutura contínua com fio mononylon 5-0. 
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4.5 Eutanásia dos Animais 

 

Decorridos os períodos experimentais de 26, 52 e 78 semanas, cinco 

animais de cada grupo foram anestesiados como descrito para os 

procedimentos operatórios, e eutanasiados com injeção intramuscular de 

pentobarbital sódico (Penta-Hypnol® - AgrovetMarket) na dose de 60mg/Kg de 

acordo com o Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA). 

 

4.6 Obtenção das Amostras 

 

 Os blocos ósseos contendo os implantes de HA e ZnHA foram removidos com 

5 mm de margem de segurança de cada lado, através de cortes transversais 

ao longo eixo das tíbias com discos diamantados montados em mandril 

(K.G.Sorensen®) para peça reta (Kavo®) acoplado a micro motor elétrico (Driller 

BLM 600 Plus), sob baixa e intermitente rotação, com irrigação constante de 

solução salina fisiológica 0,9% para evitar a desidratação dos blocos (Figura 6A 

e B). 

 

 

 

 

 
 

Figura 6: Seqüência de obtenção dos blocos ósseos. A. Aspecto das esferas 
após 52 semanas de implantação; B. Disco diamantado montado em mandril 
para peça de mão iniciando o corte da tíbia sob irrigação para obtenção do 
bloco ósseo. 
. 
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Foram obtidos dois blocos de cada animal, um de HA e outro de ZnHA, 

provenientes das tíbias direita e esquerda respectivamente. Os blocos foram 

fixados durante 48 horas em álcool 70° e, em seguida, lavados com água 

corrente por 2 horas. 

 

4.7 Processamento Laboratorial 

  

Os blocos foram colocados em potes plásticos tampados com pressão 

(caixa de filme Kodak®, cor preta), e foi seguida a seqüência de 

processamento das amostras. (Tabela 1). 

 

          Tabela 1. Seqüência de processamento das amostras 

                Soluções                                                     Tempo                  Temperaturas 

             Álcool 70%                                                       2 dias                             4°C 

             Álcool 95%                                                       2 dias                             4°C 

             Álcool 100%                                                     2 dias                             4°C 

Xilo       Xilol                                                                  1 dia                               4°C 
SOLUÇÃO 1                                                           2  dias                               4°C 

               7,5 ml de metil-metacrilato 
               2,5 ml de di-butil-ftalato 
 

SOLUÇÃO 2                                                           2 dias                                 4°C 

               0,1 g de peróxido de benzoíla 
               7,5 ml de metil-metacrilato 
               2,5 ml de di-butil-ftalato 

 

             SOLUÇÃO 3                                                    7 dias                             39°C 
               0,25 g de peróxido de benzoíla 
               7,5 ml de metil-metacrilato 
               2,5 ml de di-butil-ftalato 

 

Após a total polimerização da solução 3, os potes plásticos foram 

destampados e as laterais cortadas com tesoura reta e em seguida os 
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mesmos foram removidos e desbastados com serra elétrica vertical para 

remoção do excesso de resina. 

Os blocos de resina foram fixados em torno mecânico e serrados com 

serra de ourives para cortar a resina até o limite do osso (Figura 7 A) e 

polidos, em presença de água abundante, com lixa de carbeto de silício 

n°600, n°800, n°1000 e n°1200 (Figura 7 B). Os blocos com as laterais polidas 

e lisas foram adaptados no micrótomo Isomet® para obtenção de cortes com 

100-200 µm utilizando disco diamantado sob irrigação constante de água 

(Figura 7 C). 

Esses cortes foram fixados sobre lâmina de vidro, por meio de cola à 

base de etil-cianoacrilato (Super Bonder®), lixados e polidos com lixa de 

carbeto de silício nº 600, n°800, n°1000 e nº 1200 e água abundante até a 

obtenção de uma espessura aproximada de 30 µm (Figura 7 D). As lâminas 

foram fechadas com Entellan® (Merck®, Darmstadt, Alemanha) e lamínula de 

vidro e após 24 horas levadas ao microscópio de luz para avaliação em campo 

claro, e microscopia de polarização com e sem compensador. 

 

Figura 7: A.Corte do excesso de resina com a utilização de arco de serra e 

serra de ourives número 3.B. Bloco polido para adaptação no micrótomo.  
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C.Corte de 100-200µm da amostra no micrótomo Isomet® e D. Corte de 30 µm 

depois de lixado e colado na lâmina. 

 

4.8 Morfometria das Microesferas 

 

Morfometria (do grego morphe – forma; métron – medida) é análise 

quantitativa de estruturas, sendo que os parâmetros de avaliação podem variar 

como sua área, perímetro e contorno.   

Para a realização desta técnica as lâminas foram confeccionadas e 

lixadas até que ficassem com a espessura de 30µm, verificadas posteriormente 

com a utilização de em paquímetro digital. 

Primeiramente foi realizada calibração do microscópio de luz (Jeneval 

Zeiss), com a utilização de réguas na vertical e na horizontal e registro inicial 

da calibração. Após este processo cada amostra foi levada ao microscópio de 

luz para realização da captura aleatória de imagens dos campos. Essas 

imagens foram salvas no computador acoplado ao microscópio e foram 

enviadas uma a uma para o programa Image Pro Plus4.5®. Neste programa 

cada imagem das esferas foi segmentada e medições da área e do diâmetro de 

cada microesfera foram realizados, sendo os seus dados, enviados para uma 

tabela confeccionada pelo operador no próprio computador utilizando o 

programa Microsoft Excel-2007®.  

Os dados foram analisados estatisticamente pelo programa Grap Pad 

Instat 3.01®, utilizando o método não-paramétrico (teste de Kruskal-Wallis®, 

com post-test de Dunn®, caso P<0,05). 

Após essa etapa os dados foram transferidos para o programa Grap Pad 

Prism 5.0® para a confecção dos gráficos de área e dimensão das 

microesferas. 

 



 

 

71 

 

4.9 Analise Histológica Descritiva 

 

Após o preparo do material as amostras foram lixadas até espessura de 

30µm, e assim levadas ao microscópio de luz para realização de análise 

descritiva.A captura das imagens foram realizadas com o microscópio de luz 

(Zeiss Axioplan) do departamento de morfologia e histologia da UFRJ – em 

campo claro, luz polarizada e luz polarizada com compensador em todos os 

períodos. 

Neste tipo de avaliação, o material é analisado através da iluminação de 

campo claro, onde a luz viaja ao longo do eixo óptico da objetiva em direção à 

amostra que está sendo observada. A amostra então é vista pela luz que ela 

reflete. Este método é considerado um excelente para se examinar uma 

superfície polida. 

A microscopia de polarização encontra-se indicada para observação de 

estruturas birrefringentes (estruturas anisotrópicas como o osso). Quando a luz 

penetra no osso, produz um tipo de vibração luminosa que passará, ficando, 

brilhante, enquanto o restante do material (resina e tecido conjuntivo) 

continuará escuro.A microscopia com luz polarizada com compensador é 

indicada para analisar os eixos cristalográficos da hidroxiapatita. 
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5. RESULTADOS 

 

As esferas de hidroxiapatita (HA) e hidroxiapatita com zinco a 0,5% 

(ZnHA) sinterizadas, foram caracterizadas físico-quimicamente antes e após a  

sua implantação.  

 

5.1 Caracterização Físico-Química das Microesferas antes da 

Implantação 

 

5.1.1 Difração de Raios X  

 

Os difratogramas de raios-x para as amostras de ZnHA e HA do pó e 

das microesferas,  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. Os 

espectros foram obtidos da forma em pó dos materiais, antes da compactação. 

Esta técnica foi realizada para avaliar a cristalinidade e composição da fase 

das amostras. 
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Figura 8: Difratogramas de HA e ZnHA após tratamento térmico. 

 

Foi demonstrado o padrão de difração de raios-x das amostras em pó de 

ZnHA e HA  após serem tratadas termicamente a 1000º C. O tratamento 

térmico favoreceu o aumento dos cristais e com isso obteve-se uma maior 

cristalinidade do biomaterial. Entretanto pode-se notar o aparecimento de 

novos picos, o que indica uma decomposição parcial do material com formação 

de uma nova fase identificada pelo JCPDS, como uma fase cristalina de fosfato 

tricálcico dopado com zinco (CaZnTCP) (Figura 8). 

 

5.1.2 Espectroscopia no infravermelho com transformada de 

Fourier 

 

Os espectros do infra-vermelho para as amostras de ZnHA e HA do pó e 

das microesferas,  foram obtidos no CBPF utilizando o espectrofotômetro por 

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

KBr, separador de feixes de KBr. As microesferas foram trituradas até 
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tornarem-se pó e a análise sendo realizada por transmitância utilizando 

pastilhas com  1% de KBr na região mediana do infravermelho (4000 – 400)1-. 

Figura 9: Espectro no Infravermelho das microsferas de ZnHA e HA após 

tratamento térmico. 

 

É possível identificar no gráfico acima (Figura 9) que as bandas típicas 

de uma hidroxiapatita com as  bandas de fosfato (PO4)
3- ,hidroxilas(OH)1- e 

água(H2O). É demonstrado que no ZnHA,  há  um pequeno alargamento entre 

1093 a 956 cm-1 evidenciando a presença de uma nova fase,confirmando os 

resultados da difração de raios-X (Figura 8). 

 

5.1.3 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Esta técnica foi realizada para avaliação mais detalhada da topografia 

das microesferas tanto na sua morfologia, quanto de seu diâmetro. Essas 

imagens foram obtidas no Laboratório Hertha Meyer, utilizando o microscópio 

MEV - JEOL JSM 5310. 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

0

20

40

60

80

100

120

(PO
4 
)

3-

(PO
4 
)

3-

(PO
4 
)

3-(PO
4 
)

3-

(PO
4 
)

3-

(PO
4 
)

3-

(OH)
1-

475

570
603

632960

1052

1092

(NH
4 
)

1+

1380

(OH)
1-

3570

HA

ZnHA

%
 T

ra
ns

m
itâ

nc
ia

Número de Onda cm
-1

Microesferas de ZnHA_HA controle com Tratamento Térmico



 

 

75 

 

  Foi realizada análise morfológica das microesferas antes e após a sua 

sinterização e sempre antes da implantação nos animais. Em imagens 

realizadas, não foram observadas diferenças morfológicas entre o contorno das 

microesferas de HA e de ZnHA. Em um maior aumento para avaliação da 

superfície do biomaterial, foi possível encontrar quase os mesmos aspectos 

(Figura 10).  

Após realização de tratamento térmico, pode ser visualizado que as 

microesferas ficaram com seu diâmetro em torno de 550µm. 

 

Figura 10: Micrografias (MEV) das microesferas. A. Microesfera de HA em 

100x; B. Superfície da HA em 1000x; C.Microesfera de ZnHA em 75x; 

D.Superfície da ZnHA em 750x. 
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5.1.4 Fluorescência de Raios  X 

 

A quantificação das amostras de ZnHA e HA controle, foram obtidas no 

Instituto de Geociência da UFRJ utilizando o equipamento Phillips, modelo PW 

2400. Os dados obtidos de Ca, P e Zn referem-se a concentração em % 

mols/mol total das amostras. As amostras foram fundidas com diluição de 0.5g 

de amostra para 6.0g de tetraborato de lítio. 

Os resultados de quantificação dos elementos químicos presentes nos 

materiais sintetizados permitiu avaliar o grau de substituição dos íons zinco na 

Hidroxiapatita e sua estequiometria, razão Ca+Zn / P. A HA controle 

apresentou razão Ca/P compatível como a esperada (Tabela 2) enquanto a 

ZnHA apresentou razão metais/P menor (Tabela 3). 

 

Tabela 2.Fluorescência de Raios X da amostra de HA e ZnHA 

 

 

5.1.5 Teste de Dissolução 

 

A quantificação da liberação de íons zinco nos ensaios de dissolução 

foram obtidos no CBPF com o espectrômetro de absorção atômica marca 

Schimadzu, modelo AA 6800. 0,1g de microesferas foram colocadas em tubo 

tipo corning com capacidade de 50mL e em cada tubo foi adicionado 30mL de 
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H2O Milliq ou de solução simuladora do fluído corpóreo(SFC).Os tubos foram 

colocados em placa de agitação e em estufa a 37oC em tempos de (2h,4h, 

6h,24h,48h,7 dias e 14 dias). A solução sobrenadante dos respectivos tempos, 

foram retirados e feita a análise na absorção atômica utilizando uma curva 

padrão com intervalo de 0 a 50 ppm de zinco.São mostrados os resultados 

obtidos no ensaio de dissolução do material em solução simuladora do fluído 

corpóreo (SFC) e em água Milliq (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Ensaios de Disssolução das Microesferas de ZnHA em água Milliq (A) e 

em SBF (B). 



 

 

78 

 

5.2 Caracterização Físico-Química das Microesferas após a 

Implantação 

 

Após os períodos de 26, 52 e 78 semanas as amostras foram 

removidas, incluídas em resina e preparadas de acordo com as 

caracterizações dos materiais. 

 

5.2.1 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Foi realizada avaliação do material após sua implantação na porção 

medular com a utilização de microscopia eletrônica de varredura e 

espectroscopia de energia dispersiva (MEV-EDS) em baixo vácuo, sem 

metalização das amostras. Procedeu-se em Microscópio Eletrônico de 

Varredura (Jeol JSM 5800LV, Suécia), acoplado a aparelho de EDS 

(espectroscopia por energia dispersiva), que provê a análise elemental de um 

determinado material (átomo ou elemento químico). Utilizou-se a quilovoltagem 

de 25 a 30kv).  

A análise da morfologia das microesferas mostrou que elas não se 

apresentavam em processo de degradação e bem definidas com espaços entre 

elas (Figura 12). Foi observado a homogeneidade na faixa de dimensões entre 

400-500μm das microesferas. 

Através do EDS foi possível avaliar a constituição química básica de todas 

as microesferas que apresentaram fósforo e cálcio em grande quantidade 

quando comparado à constituição dos espaços entre as esferas. Na região 

entre as microesferas exibiu-se uma pequena quantidade dos elementos 

fósforo e cálcio em todos os períodos e nos dois grupos (Figuras 13 – 17). 

Quando avaliada a expressão do elemento Zn, foi considerada irrelevante 

na detecção por EDS nas amostras de ZnHA(Figuras 14, 16 e 17). 
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26 Semanas 

 

 

 

 

 

 

52 Semanas 

 

 

 

 

 

 

78 Semanas 

 

 

 

 

 

Figura 12: Micrografias (MEV-ERE) – 500μm -  A. HA 26 e B. ZnHA -26 

semanas; C. HA e D. ZnHA 52 semanas; E. HA e F. ZnHA 78 semanas.  
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Figura 13:HA 26 semanas. A. Espectros do ponto número 1(esfera).  B. 

Espectros do ponto número 2(espaço entre as esferas). 
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Figura 14: ZnHA 26 semanas. A. Espectros do ponto número 1(esfera).  B. 

Espectros do ponto número 2(espaço entre as esferas) 

B 
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Figura 15: HA 52 semanas. A. Espectros do ponto número 1(esfera).  B. 

Espectros do ponto número 2(espaço entre as esferas). 

B 
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Figura 16: ZnHA 52 semanas. A. Espectros do ponto número 1(esfera).  B. 

Espectros do ponto número 2(espaço entre as esferas). 

B 
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Figura 17: ZnHA 78 semanas. A. Espectro do ponto número 1(esfera).  B. 

Espectro do ponto número 2(espaço entre as esferas). 

A 
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5.2.2 Microfluorescência de Raios X com Radiação Síncrotron 

 

Durante a avaliação das amostras com a utilização desta técnica, 

podemos acompanhar em tempo real, a análise de centenas de pontos por 

amostra. Em todos os períodos avaliados foi possível detectar a intensidade de 

cálcio para as amostras de HA e cálcio e zinco nas amostras de ZnHA. 

Pôde ser observado em todos os períodos experimentais do grupo ZnHA 

a intensidade maior de cálcio no interior das microesferas quando comparado 

ao grupo HA, que se mostrou mais uniforme entre interior e periferia das 

esferas (Figuras 18B, 21 e 23). Em todos os períodos e grupos observou-se um 

halo amarelo e azul claro limitando as esferas, na área de interface, que, de 

acordo com a barra de intensidade revela uma menor intensidade de cálcio 

para os dois grupos e menor intensidade de zinco para o grupo da ZnHA 

(Figuras 18-23). 
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Figura 18: Intensidades de cálcio para os grupos HA (A) e ZnHA (B) – 26 

semanas. A. e B. Observar halo amarelo limitando as esferas. B. Interior da 

esfera com alta intensidade para o cálcio (asterisco branco). 

 

 

 

 

 

Figura 19:Intensidade de zinco na esfera do grupo ZnHA – 26 semanas. Áreas 

mais intensas para o zinco no interior da esfera e halo amarelo limitando a área 

de interface. 
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Figura 20:Intensidade de cálcio nas amostras de HA (A) e ZnHA (B) – 52 

semanas. A. e B. Halo amarelo nos dois grupos caracterizado pela menor 

intensidade para o cálcio. 

 

Figura 21:Intensidade de zinco nas esferas do grupo ZnHA 52 semanas. Área 

no interior da esfera mais escura e mais amarela em direção à periferia. 
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Figura 22:Intensidade de cálcio nas amostras de HA (A) e ZnHA (B) – 78 

semanas.A. e B. Área mais intensa de cálcio no interior das esferas de HA e  

ZnHA (asteriscos brancos). 

 

Figura 23:Intensidade de zinco nas esferas do grupo ZnHA – 78 semanas. Área 

mais intensa para o zinco no centro da esfera (asterisco branco). 
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5.2.3 Análise Descritiva com Microscopia de Luz 

 

No período de 26 semanas após o procedimento cirúrgico, todos os dois 

grupos apresentaram formação óssea ao redor das microesferas (Figura 24). 

Essa formação pode ser observada na imagem de microscopia de luz 

polarizada com diferentes direções do eixo cristalográfico da HA do osso 

evidenciado pelas diferentes cores na Microscopia de luz polarizada com e sem 

o compensador (Figura 24D e F) Esta deposição de tecido ósseo foi analisada 

entre as esferas implantadas somente na porção cortical do osso. 

  Após 52 semanas do procedimento cirúrgico, o quadro histológico foi 

semelhante nos dois grupos, o osso formado entre as esferas apresentou-se 

bastante celularizado e na imagem de microscopia de luz polarizada com 

compensador mostrou a formação óssea da cortical em direção às esferas 

(Figura 25F). 

No período de 78 semanas, o osso cortical formando sofreu 

remodelação onde a análise histológica descritiva revelou que o reparo ao 

redor das microesferas foi semelhante para ambos os grupos (Figura 26D e F). 
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Figura 24: Microscopia de Luz (10X) – Período Experimental de 26      semanas 

- HA:A. Campo Claro; C. Luz Polarizada; E. Luz Polarizada com compensador.- 

ZnHA:B. Campo Claro; D. Luz Polarizada; F. Luz Polarizada com 

compensador.- Setas (Cor branca) nas Figuras 24 D e F indicando a área de 

osso formado entre as microesferas. 
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Figura 25: Microscopia de Luz (10X) – Período Experimental de 52         

semanas - HA:A Campo Claro; C. Luz Polarizada; E. Luz Polarizada com 

compensador.- ZnHA: B. Campo Claro; D. Luz Polarizada; F. Luz Polarizada 

com compensador. – Seta (Cor branca) na Figura 25F indicando a formação 

óssea da cortical em direção às microesferas. 
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Figura 26: Microscopia de Luz (10X) – Período Experimental de 78    semanas - 

HA:A. Campo Claro; C. Luz Polarizada; E. Luz Polarizada com compensador.- 

ZnHA: B. Campo Claro; D. Luz Polarizada; F. Luz Polarizada com 

compensador.– Setas (Cor branca) nas Figuras 26C, D, E,e F indicando 

presença de osso ao redor das microesferas. 
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5.2.4  Análise Morfométrica 

 

5.2.4.1 Área das Microesferas 

26 semanas 52 semanas 78 semanas
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Figura 27: Variação na área das microesferas de ZnHA e HA nos períodos 

experimentais estudados. * e ** indicam diferenças estatisticamente 

significativa (Kruskal-Wallis e post-test de Dunn). As barras indicam o desvio 

padrão da média (n= 5). 

 

Quando determinada a área de cada microesfera, foi possível notar que 

no grupo da ZnHA no período de 26 a 52 semanas houve diminuição 

significativa (28%, p<0,05, teste de Kruskal-Wallis e post-test de Dunn). Após 

este período a dimensão da ZnHA manteve-se estável.Por outro lado, as 

microesferas de HA não apresentaram alteração dimensional ao longo dos 

períodos estudados (p>0,05) - (Figura 27). 
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5.2.4.2 Diâmetro das Microesferas 

26 semanas 52 semanas 78 semanas
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Figura 28:Variação no diâmetro das microesferas de ZnHA e HA nos períodos 

experimentais estudados. * e ** indicam diferenças estatisticamente 

significativa (Kruskal-Wallis e post-test de Dunn). As barras indicam o desvio 

padrão da média (n= 5). 

 

A análise da variação no diâmetro das microesferas mostrou que as 

microesferas de ZnHA no período de 26 a 52 semanas sofreram uma 

diminuição muito significativa em seu diâmetro (15,45%, p<0,01), redução esta 

que também ocorreu entre os períodos de 26a 78 semanas (16,35%, p<0,05). 

As microesferas de HA não apresentaram alterações significativas em seus 

diâmetro em quaisquer dos períodos estudados (Figura 28). 
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6. DISCUSSÃO 

 

Os avanços científicos e tecnológicos nestas últimas décadas da 

bioengenharia tecidual óssea tem sido muito promissores, isso se deve a uma 

maior motivação e interdisciplinaridade entre as áreas ligadas ao 

desenvolvimento de biomateriais, onde, devido a necessidade de reabilitação 

tanto estética quanto funcional de pacientes que apresentam lesões 

ocasionadas por trauma, patologias ou mesmo por reabsorções ósseas 

provenientes da realização de exodontias. Essas interações entre os 

profissionais da área clínica e da pesquisa fizeram com que se tenha um 

melhor entendimento sobre o comportamento destes biomateriais antes e após 

a sua implantação (RAMAKRISHNA et al., 2004; NUSS, et al., 2006; LANGER 

e VACANTI, 1999). A procura pelo desenvolvimento de novos biomateriais 

possui também alguns outros fatores como as limitações e dificuldades 

existentes para a obtenção de outros tipos de enxertos como o osso autógeno, 

onde há a necessidade de um segundo sítio cirúrgico, podendo causar com 

isso uma maior morbidade cirúrgica e um maior desconforto pós-operatório, 

além da limitação da quantidade de enxerto. 

 Outros tipos de enxertos utilizados como xenógenos e alógenos, 

apresentam algumas dificuldades como possibilidade de transmissão de 

doenças através desses enxertos e uma maior resposta imunológica do 

hospedeiro. Além de geralmente serem oriundos de bancos de ossos, nem 

sempre disponíveis. (GOLDBERG & STEVENSON, 1987; WENZ et al., 2001) 

Os materiais aloplásticos ou sintéticos,foram desenvolvidos para auxiliar 

na regeneração dos tecidos ósseos. Esses materiais possuem a função de 

restabelecer ou melhorar as características dos tecidos biológicos alterados e 

devem apresentar propriedades físicas, químicas, biológicas e biomecânicas 

apropriadas, para que possam ser implantados nos pacientes 

(YAMAMOTO,1994; HING, 1998; BAUER, 2000). 

Quando se deseja realizar a aplicação clínica de novas técnicas 

regenerativas ou mesmo de se fazer uso de novos biomateriais, há a 
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necessidade de utilizarmos previamente estudos experimentais in vivo. Isso 

nos possibilita avaliar fatores como as interações celulares, ou mesmo a sua 

biocompatibilidade com o organismo. A literatura nos mostra que tem sido 

empregado diversos tipos de modelos animais para a realização desses 

testes como cabras (ANDERSON et al., 1999), cães (RIPAMONTI, 

1996),coelhos (GOSAIN et al., 2003; CALASANS-MAIA, et al., 2008), porcos 

(SCHLEGEL et al., 2006), ovelhas (NUSS et al., 2006) ou ratos (BARRETO, 

2006; CARDOSO et al., 2006; FERNANDES et al., 2009). A escolha do 

modelo animal a ser utilizado no experimento pode variar de acordo com 

alguns fatores como:  sitio de implantação do biomaterial, seu custo, o tempo 

do experimento, o manejo e sua manutenção durante todo o período 

experimental (SCHMITZ & HOLLINGER,1986).    

Neste estudo a escolha do coelho como modelo animal, se fez devido ao 

fato de que esse animal apresenta características acima citadas com relação 

ao seu sítio de implantação e ao seu tempo de vida. Como este trabalho se 

tratava de um longo período experimental (até 78 semanas), houve a 

necessidade de se escolher um modelo animal que permanecesse vivo até o 

final do experimento, com peso e tamanho semelhantes ao inicial. Além 

disso,possuímos uma estrutura adequada na Fazenda Escola da Universidade 

Federal Fluminense para a criação,realização das cirurgias e manutenção 

destes animais durante todo experimento.  

Outro fator importante a ser citado com relação a este tipo de modelo 

animal é a sua similaridade com os humanos em relação a  composição, 

densidade mineral óssea e resistência a fraturas.(WANG et al., 1998).  

Um importante fator a ser avaliado com relação a capacidade 

osteogênica de novos biomateriais e técnicas regenerativas está relacionado 

as dimensões do reparo, sendo as dimensões criticas apropriadas para isso. 

(SCHMITZ & HOLLINGER, 1986). A definição de um defeito crítico já está bem 

estabelecida na literatura como o defeito realizado em um determinado osso, 

que não cicatriza espontaneamente ao longo da vida do animal (TEIXEIRA et 

al., 2007), porém ainda persiste uma discordância quanto às dimensões destes 

defeitos.  Estudos em calvária de ratos utilizaram defeitos de 4 mm (MULLIKEN 
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& GLOWAKI, 1980), 5 mm (VERNA et al., 2002 e BRAZN et al., 2003), 6 mm 

(BRUNEL et al., 1996 e PRYOR et al., 2006), enquanto que MARINS et al., 

2004, CARDOSO et al., 2006 e FERNANDES et al., 2009, estudaram defeitos 

com 8 mm e todos consideraram seus defeitos como críticos. Os trabalhos 

citados onde os autores utilizaram defeitos com 8 mm de diâmetro, 

apresentaram resultados histológicos com neoformação óssea restrita às 

bordas, em aproximadamente 3 mm de extensão, com preenchimento da área 

remanescente com tecido conjuntivo fibroso.  

Atualmente sabe-se que não se deve definir, em ossos longos, se o 

defeito é critico ou não baseado somente na dimensão do defeito. Outros 

fatores como espécie animal, localização anatômica do defeito, associação ou 

não com o periósteo e tecidos moles, condições biomecânicas, idade, 

metabolismo e saúde do animal também devem ser considerados (RIMONDINI 

et al., 2005). 

Em nosso estudo foi confeccionado um defeito considerado não crítico 

para tíbias de coelhos, pois a intenção do estudo foi de avaliar a 

biocompatibilidade e bioabsorção das esferas após longo período de 

implantação. Com essa intenção um defeito de2 mm de diâmetro é o suficiente, 

além disso a localização anatômica do defeito (diáfise da tíbia) associado ao 

diâmetro da tíbia deste animal, a utilização de um defeito de maior diâmetro 

poderia ocasionar a fratura do osso do animal durante o procedimento cirúrgico 

ou no pós-operatório no seu deslocamento no interior de sua gaiola. O 

processo de remodelação óssea nestes animais tem duração de 

aproximadamente seis semanas (HARCOURT-BROWN, 2002), por isso ao 

analisarmos os nossos períodos experimentais observamos nos dois grupos 

osso formado e remodelado entre as esferas na área da perfuração da cortical 

óssea. 

É importante relatar que não foi observada reação inflamatória aguda ou 

mesmo crônica neste trabalho, visto que o ponto biológico inicial de observação 

foi de 26 semanas, e como se sabe, a duração da inflamação aguda se 

estende pelo período máximo de sete dias e no caso de uma inflamação 

crônica ocasionada após a implantação de um material biocompatível dura 
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aproximadamente quinze dias como relatado em estudos prévios (ANDERSON 

et al., 2007). 

Diversas características devem ser avaliadas quando é testado um novo 

biomaterial, como sua topografia, rugosidade, características físico-químicas e 

a superfície, pois essas características podem alterar a capacidade 

regenerativa do mesmo (MASTROGIACOMO et al., 2005). A presença de 

poros pode favorecer a inserção, adesão, proliferação e diferenciação celular 

no interior de sua estrutura. Além disso ocorre a proliferação vascular, 

mantendo a nutrição no local. Segundo LOGEART-AVRAMOGLOU et al., 

2005, quando estes poros são confeccionados com diâmetro adequado, 

favorecem o crescimento do tecido ósseo, levando assim a uma neoformação 

óssea ao redor do biomaterial. Entretanto, há uma controvérsia relevante na 

literatura quanto ao tamanho ideal para os poros, ZANER & YUKNA, 1984, 

estabeleceram que o tamanho ideal estaria entre 100 a 200 µm, já GOSAIN et 

al., 2004, entre 200 a 300 μm e para FLECKENSTEIN et al., 2006, entre 150 a 

500 μm.  

No presente estudo o uso do formato em esferas promoveu espaços 

entre as mesmas através do qual foi possível a migração e proliferação celular, 

como observado nas análises com microscopia de luz de campo claro, luz 

polarizada e luz polarizada com compensador. Foi observada a formação e 

remodelação de tecido ósseo nestes espaços em todos os períodos avaliados, 

demonstrando com isso, que a forma em microesfera foi satisfatória nesta 

característica, o que pode ter favorecido a neoformação óssea. 

No campo dos biomateriais sintéticos, em particular o das cerâmicas à 

base de fosfato de cálcio, a HA é sem duvida a mais estudada em testes in 

vitro e in vivo, e a mais utilizada nas situações clínicas desfavoráveis ao reparo 

ósseo (KAWACHI et al., 2000). A razão para que isto tenha ocorrido está 

relacionado às suas características que se distinguem das demais cerâmicas à 

base de fosfato de cálcio por ser similar à porção inorgânica do tecido ósseo, 

biocompatível, resistente mecanicamente, bioativa, não tóxica, radiopaca para 

permitir o acompanhamento periódico através de exames de imagem, provoca 

pouca reação tecidual e não são antigênicas e nem carcinogênicas (HENCH, 
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1991; LeGEROS, 2002; HING, 2004; PATEL et al., 2005; HING, et al., 2007). 

Além de sua baixa velocidade de degradação,que permite este biomaterial de 

manter seu volume no local implantado ao longo do tempo, e de se relacionar 

com a área de superfície (GOSAIN et al., 2002).  

Os biomateriais são disponibilizados em diversos formatos para sua 

avaliação em testes ou mesmo na utilização clinica. Formas como de bloco, 

cimento, partículas (KAWACHI et al., 2000; RIMINUCCI & BIANCO, 2003), 

cilindros (CALASANS-MAIA et al., 2008; LI et al., 2009) e em microesferas 

como utilizadas neste trabalho (RIBEIRO et al., 2006; BARRETO, 2008; 

PAULA et al., 2009), podem ser encontrados. 

As propriedades das apatitas podem ser  modulada, pela incorporação 

de metais. A incorporação de cátions bivalentes permitem mudanças nas 

propriedades estruturais, cristalinidade e morfologia do biomaterial, além de 

mudanças em seus parâmetros de rede. WEBSTER et al., 2004, cita em seu 

estudo, que quando ocorre liberação gradual dos íons Mg2+ e Zn2+substituintes 

na HA, isto  pode favorecer o reparo ósseo. 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).  

Segundo BIGI et al.,(1995), a presença de zinco provoca uma redução 

da razão molar Ca/P e uma redução gradativa no tamanho dos cristais à 

medida que se aumenta a concentração de Zinco. Foi observada a diminuição 

dos parâmetros de rede dos β-TCP com o aumento da concentração de zinco 

na fase sólida indicando que o Zinco re-posiciona o cálcio na estrutura da HA 

(BIGI et al., 2005).  Esses resultados diferem dos achados de MIYAJI (2005) 

que observou o aumento dos eixos a e c, mesmo considerando que o raio 

iônico do Zn (0,074nm) é menor que o do Ca (0,099 nm). Embora a 

hidroxiapatita seja intensivamente estudada por técnicas experimentais, os 

trabalhos de modelagem sobre a sua estrutura eletrônica têm sido quase 

inexistentes em particular sobre a estrutura e a reatividade química da 

superfície, em escala atômica.  
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De acordo com os resultados obtidos por fluorescência de raios X, foi 

possível observar que houve uma incorporação de íons zinco menor do que a 

desejada teoricamente, este resultado sugere que possivelmente uma 

quantidade desses íons possa ter reagido e formado uma outra substância no 

meio reacional. Com relação à estequiometria, neste estudo trabalhamos com 

esferas de HA estequiométrica (razão Ca/P=1,66) confirmadas pela análise de 

FRX e com esferas de HA com zinco e deficientes em cálcio (razão 

Ca+Zn/P=1,54). 

Na morfometria realizada da área e diâmetro das microesferas 

implantadas, foi possível notar que as microesferas de ZnHA no período de 26 

a 52 semanas sofreram uma diminuição significativa em sua área(p<0,01). Já 

com relação ao diâmetro destas microesferas, verificou-se que o diâmetro de 

cada microesfera ZnHA no período de 26 a 52 semanas sofreu uma diminuição 

muito significativa, ou seja p<0,01. Quando comparamos o período de 26 com 

o de 78 semanas, houve também uma diminuição significativa (p<0,05). As 

microesferas de HA mantiveram-se sem alterações significativas em todos os 

períodos estudados tanto em sua área, quanto em seu diâmetro. Isso sugere 

que ocorreu uma maior interação com o meio das microesferas de 

hidroxiapatita contendo zinco. 

Nas análises realizadas com microfluorescência de raios x observamos 

que  a intensidade do cálcio para os dois grupos mostraram-se maior no centro 

das esferas quando comparado com a área limitante ou de interface das 

esferas, provavelmente como nesse estudo o primeiro período experimental 

avaliado foi de 26 semanas, houve uma interação das esferas com o meio 

biológico diminuindo, assim, a intensidade do cálcio na periferia. A mesma 

observação foi realizada para o elemento zinco nas amostras de ZNHA. 

Na análise de microscopia eletrônica de varredura, observou-se que 

após os longos períodos experimentais, as esferas implantadas na porção 

medular mostrou espaços entre elas, provavelmente espaço preenchido por 

tecido gorduroso medular e com morfologia bem definidas e ausência de osso 

neoformado entre as mesmas. Esses dados são confirmados pela análise do 
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MEV-EDS que mostrou baixa intensidade para o cálcio nos espaços entre as 

esferas. 

Estudo prévio utilizando hidroxiapatita com 0,5% de zincona forma 

compactada em cilindros mostrou que não houve diferença significativa entre 

os materiais implantados após 28 dias de implantação nas dimensões e 

biocompatibilidade, porém através da análise microscópica dos blocos ósseos 

contendo cilindros de ZnHA, observou-se que esses cilindros apresentaram 

uma interação com o meio biológico devido a presença de material eosinofílico 

no interior destes cilindros após 28 dias de implantação, imagem esta sugestiva 

de adsorção de proteínas do meio biológico. Essas imagens não foram 

observadas nos cilindros de HA. (CALASANS-MAIA, 2009) 

KAWAMURA et al., 2002, avaliaram implantes cilíndricos de um 

composto cerâmico contendo 6,17% de zinco e observaram efeitos favoráveis 

e desfavoráveis após longo período de implantação (60 semanas). Os autores 

concluíram que ambos os efeitos poderiam resultar da liberação lenta e gradual 

de zinco do composto cerâmico para o meio biológico, dentre os efeitos 

favoráveis houve uma neoformação óssea na cortical no período de 24 à 60 

semanas e o efeito desfavorável foi demonstrado através da reabsorção óssea 

medular que ocorreu após 6 semanas de implantação. Nossos resultados 

corroboram com os resultados favoráveis obtidos pelos autores, porém a 

reabsorção óssea medular não foi observada em nosso estudo. Como os 

autores observaram essa reabsorção após 6 semanas de implantação e neste 

estudo o primeiro ponto biológico analisado foi de 26 semanas, este processo 

pode ter acontecido e não mais presente após 26 semanas ou devido à alta 

concentração percentual de zinco utilizada pelos autores pode ter 

proporcionado essa reabsorção, já que em nosso estudo a concentração foi 

muito menor. 
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7. CONCLUSÕES 

 

1) Microesferas de HA e ZnHA 0,5% sinterizadas foram produzidas e suas 

respectivas composições químicas confirmadas; 

2) O reparo tecidual ocorreu em ambos os grupos experimentais, tendo o tecido 

ósseo sido produzido diretamente em contato com os biomateriais, não se 

observando diferença entre os grupos; 

3) Somente a ZnHA sofreu redução significativa em sua área e diâmetro 

 

 

Podemos concluir que as microesferas de HA e ZnHA são biocompatíveis e 

permitiram a deposição direta de osso sobre suas superfícies, sendo apenas a 

ZnHA parcialmente bioabsorvida nas condições experimentais do presente 

estudo. 

Este estudo pode avaliar um biomaterial que foi bioabsorvido e 

biocompatível com potencial uso clínico. 

 

Perspectivas futuras: 

Avaliar hidroxiapatitas contendo zinco em concentrações maiores.  

Estudos clínicos utilizando a forma de microesferas.   
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