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RESUMO 

 

Este estudo objetivou caracterizar físico-quimicamente um xenoenxerto 

bovino e avaliar a sua biocompatibilidade e capacidade de osteocondução. A análise 

físico-química foi realizada por Difração de Raios X, Espectroscopia no 

Infravermelho por Transformada de Fourier e Microscopia Eletrônica de Varredura. A 

biocompatibilidade foi determinada in vitro, pelos testes de citotoxicidade e de 

adesão celular, e in vivo, em ratos Wistar, através de teste ectópico em subcutâneo, 

em 5 e 10 semanas, usando grânulos de hidroxiapatita (HA) sintética como controle, 

e em defeitos ósseos críticos cranianos, tendo como controles negativo e positivo o 

coágulo e o osso autógeno, respectivamente, nos períodos experimentais de 1, 3, 6 

e 9 meses. O material apresentou arquitetura tridimensional constituída por grânulos 

densos e microporos de HA de dimensões variadas associada ao colágeno 

(HA/COL). Os nossos resultados mostraram que o HA/COL foi citocompatível e 

permitiu a adesão e o espraiamento celular sobre os grânulos após 24 horas de 

contato. O material se manteve íntegro após 10 semanas de implantação no tecido 

subcutâneo, envolto por tecido conjuntivo frouxo (5 semanas), com leve infiltrado 

inflamatório e células gigantes ao redor das partículas (5 e 10 semanas). Houve 

imagem sugestiva de formação óssea ectópica em 1/5 dos animais (5 semanas). No 

defeito crítico, foi observado 1,7 vezes mais osso neoformado no grupo HA/COL do 

que no grupo coágulo (p<0,001), semelhante ao grupo tratado com osso autógeno 

(p>0,05). Não houve variação significativa na densidade de volume do HA/COL, 

comparado ao grupo tratado com osso autógeno (37,9%, ±4,3). O material é 

biomimético, biocompatível, osteocondutor e não-reabsorvível, constituindo 

promissora alternativa em casos de reparo ósseo. 

 

Palavras-chave: Hidroxiapatita, Colágeno, Xenoenxerto, Biocompatibilidade, 

Osteocondução. 



ABSTRACT 

 

This study aimed to characterize the physical and chemical properties of a 

bovine xenograft and to evaluate its biocompatibility and osteoconductive capacity. 

The physical-chemical analysis was performed by X-ray Diffraction, Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy and scanning electron microscopy. The 

citocompatibility was determined in vitro by cytotoxicity tests and cell adhesion; in 

vivo it was evaluated the osteoinduction capability in a subcutaneous ectopic model 

in rat  implanted along 5 and 10 weeks, using synthetic granules of hydroxyapatite 

(HA) as positive control; critical size cranial bone defects were conducted to for 

functional analysis and the test material was compared to the negative and positive 

control groups, blood clot and autologous bone graft, respectively, after 1, 3, 6 and 9 

months. The material has three-dimensional architecture composed of dense and 

crystalline HA granules with micropores of various sizes associated to collagen (HA / 

COL). The HA / COL was biocompatible and cells adhered and spread 24 hours after 

contact. The material remained intact after 10 weeks in the subcutaneous tissues, 

surrounded by loose connective tissue (5 weeks) with a mild inflammatory infiltrate 

and giant cells around the particles (5 and 10 weeks). There was a suggestive image 

of ectopic bone formation in 2 / 5 animals (5 weeks). In the critical size defect was 

observed 1.7 fold more new bone formation in HA / COL than in the group of blood 

clot (p <0.001), but similar to autogenous bone graft (p>0.05). There was no 

significant variation in the volume density of the HA / COL (37.9% ± 4.3). It was 

concluded that the material was biomimetic, biocompatible, osteoconductive and 

non-resorbable, being a promising alternative composite for the treatment of the 

bone loss. 

 

Keywords: Hidroxiapatite, Collagen, Xenograft, Biocompatibility, 

Osteoconduction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Devido ao aumento da expectativa de vida da população mundial durante as 

últimas décadas, lesões traumáticas, degenerativas e crônicas do sistema músculo-

esquelético têm se tornado um grande problema de saúde pública, social e 

econômico21. Adicionalmente, o quadro alarmante de edentulismo no Brasil se 

tornou um problema de Saúde Pública, com uma grande demanda populacional 

carente de reabilitação oral e, os tratamentos odontológicos restauradores 

constituem hoje prioridade do Sistema Único de Saúde67. Defeitos ósseos extensos 

têm limitado o potencial de reparo e, por este motivo, biomateriais são necessários 

no sentido de auxiliar o reparo destes, que não se regeneram 

espontaneamente31,85,86. Estes materiais, além de biocompatíveis, devem ser 

capazes de contribuir para a restauração morfológica e funcional do tecido original 

perdido86. 

Dispositivos implantáveis osteosubstitutos podem exibir atividade 

osteocondutora (direcionam o crescimento do tecido ósseo, servindo como um 

arcabouço que permite a angiogênese e deposição óssea)6, raramente 

osteoindutora (estimulam as células mesenquimais do local receptor a se 

diferenciarem em osteoblastos produzindo assim a matriz óssea mineralizada)6 e 

somente osteogênica, quando associados a células (tronco, pré-osteoblastos ou 

osteoblastos), contribuindo para grande neoformação óssea57. Levando em 

consideração a origem dos biomateriais osseosubstitutos, tais materiais podem ser 

classificados em enxertos autógenos (provenientes do próprio indivíduo)101, 

alógenos (retirados de indivíduos da mesma espécie, de doadores vivos ou de 

banco de ossos)66, xenógenos (provenientes de indivíduos de espécies diferentes)22 

e os enxertos aloplásticos ou sintéticos (produzidos em laboratórios ou empresas, 

dispensando a necessidade de um sítio doador)14,32,43. 

Diversos estudos mostram a superioridade dos enxertos autógenos quando 

se trata de reparo ósseo. No entanto, este tipo de enxerto apresenta limitações 

consideráveis, como a maior morbidade do paciente por conta de um segundo sítio 

cirúrgico e sua limitada disponibilidade, além de um maior custo33. Os enxertos 

alógenos, xenógenos e sintéticos suprem essas limitações, sendo também 

biocompatíveis e osteocondutores, mas não são osteogênicos21,36,86. 
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Neste contexto, a bioengenharia tecidual tem se apresentado como um aliado 

nas terapias de perdas ósseas, utilizando biomateriais à guisa de arcabouço 

associados a células ou bioativadores, como proteínas79,95,105. A associação de 

células e/ou substâncias ativas e um arcabouço tridimensional é cada vez mais 

utilizada por conta de seu papel potencializador do reparo ósseo quando comparada 

a utilização do biomaterial sozinho31,78,86,106. O colágeno, por exemplo, possui 

características aglutinantes que auxiliam na estruturação do compósito, tendo 

influência na morfologia e tamanho dos cristais de hidroxiapatita78,83, além de ser 

fator que contribui na osteoindução78. A estrutura tridimensional que permite uma 

rede interconectada de poros, assim como uma superfície que permite a adesão 

celular, tem se mostrada adequada para este tipo de reparo, já que esta estrutura 

mimetiza a matriz orgânica, além de ser considerada importante para 

osteoindução1,106. 

Os enxertos xenógenos são geralmente de origem bovina21 e constituídos por 

HA semelhante a do osso humano [Ca10(PO4)6(OH)2]. Este tipo de enxerto pode 

ainda ser desproteinizado e/ou desmineralizado, o que influencia na resposta 

tecidual do organismo frente a sua diferente constituição físico-química25. Diversos 

estudos têm demonstrado resultados positivos dos xenoenxertos quando o reparo 

ósseo é avaliado, servindo muitas vezes como carreadores de células ou 

bioativadores21,31.  

Contudo, não está completamente estabelecido o efeito benéfico da 

associção entre xenoexertos e colágeno na terapia de perdas ósseas e na avaliação 

do potencial osteoindutor destes compósitos. Assim, o presente trabalho tem o 

objetivo de avaliar as propriedades físico-química e biológica de um xenoenxerto de 

origem bovina, contendo hidroxiapatita associada ao colágeno, bem como sua 

capacidade osteoindutora e de promover o reparo de defeito crítico em crânio de 

ratos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Tecido Ósseo 

 

O tecido ósseo desempenha importantes funções do corpo humano como o 

auxílio na locomoção por um sistema de alavancas com os músculos; depósito de 

diversos íons que estão em constante troca com a circulação sanguínea, formação 

de células sanguíneas e proteção a diversos órgãos do corpo, além de suporte aos 

tecidos moles o que o envolve num comprometimento estético47,53,76. 

Os ossos podem ser classificados, macroscopicamente, como ossos 

irregulares (como em sua maioria presentes no víscero-crânio e as vértebras), 

chatos (presentes no neuro-crânio e a escápula), longos (como o fêmur, úmero e 

outros ossos dos membros) e os curtos (presentes nos tornozelos e punhos). Mas 

independentes de seu formato ou tamanho, eles sempre possuem uma camada 

mais densa de osso cortical revestindo a camada mais interna de osso esponjoso ou 

trabecular. 

 

2.1.1 Tipos de ossificação 

 

O tecido ósseo é formado na fase embrionária assim como na fase adulta por 

remodelação óssea, através de dois mecanismos distintos: 

 

2.1.1.1 Ossificação intramembranosa 

 

A ossificação intramembranosa é a responsável pela formação dos ossos da 

calota craniana como o frontal, o parietal, parte do occipital e as partes escamosas e 

timpânicas do osso temporal e também a maxila, a mandíbula e a clavícula. O 

aumento de espessura dos ossos curtos e longos do corpo também têm seu 

processo de crescimento influenciado pela ossificação intramembranosa50. 

A ossificação intramembranosa ocorre após a ativação das células 

mesenquimais que se diferenciam em osteoblastos e passam a sintetizar e secretar 

as moléculas constituintes da matriz orgânica (osteóide). Os osteoblastos são 

aprisionados após a mineralização da matriz e passam a se diferenciar em osteócito, 
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sendo esta portando, a célula mais madura do osso59. Essa matriz óssea 

mineralizada possui vários canais que estão interligados entre si, chamados canais 

de Volkamn, e que abrigam vasos sanguíneos para a nutrição do osso. O osso 

primário que é formado inicialmente é, então, substituído por osso novo através da 

reabsorção dos osteoclastos em conjunto com a atividade dos osteoblastos50. 

 

2.1.1.2 Ossificação endocondral 

 

A ossificação endocondral é responsável basicamente pela formação dos 

ossos longos, bem como das vértebras e costelas. Neste tipo de ossificação as 

células mesenquimais se proliferam, condensam e se diferenciam em condroblastos. 

A partir daí, os condroblastos começam a formar um modelo cartilaginoso. Células 

mesenquimais adjacentes ao pericôndrio se diferenciam em osteoblastos e estes 

passam a sintetizar a matriz óssea, enquanto os osteoclastos reabsorvem o modelo 

cartilaginoso. Assim, esse modelo começa a ser substituído por tecido ósseo de 

forma que a cartilagem serve de suporte durante todo o processo59. 

 

2.1.2 Matriz Óssea 

 

As matrizes extracelulares, em sua maioria, são estruturadas por proteínas de 

cadeias longas, que resistem a forças internas e externas ao organismo. As longas 

cadeias apresentam domínios tridimensionais que permitem a ancoragem de células 

e de outras proteínas formando um “emaranhado” que compõem os tecidos. 

A matriz do tecido ósseo possui duas fases distintas a saber: a fase mineral 

(ou inorgânica) e a fase orgânica: A fase mineral constitui cerca de 65% do total da 

estrutura óssea e apresenta grande quantidade do fosfato de cálcio conhecido como 

apatita biológica, além de carboapatita e íons como magnésio, carbonato, hidroxila, 

cloro, flúor e citrato26. A fase orgânica representa cerca de 25% do tecido ósseo e é 

constituída por fibras de colágeno tipo I, proteínas não colagenosas como 

proteoglicanas e glicosaminoglicanas e moléculas sinalizadoras como hormônios, 

fatores de crescimento e citocinas. As fibras de colágeno são responsáveis pela 

ductilidade do osso enquanto os cristais de hidroxiapatita conferem resistência à 

compressão. Participando das atividades teciduais estão as principais células 

ósseas: células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. 
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2.1.3 Células ósseas 

 

A manutenção dos tecidos no corpo de uma forma geral se dá pela 

degradação da matriz formada e pela reposição desta por matriz nova. Diferentes 

tecidos do organismo apresentam variadas taxas de renovação de sua matriz e 

células. O tecido ósseo, por exemplo, apresenta uma taxa de substituição de sua 

matriz elevada quando comparada a de outros tecidos do organismo – 1mm/ano52, 

graças aos diferentes tipos de células e funções características de cada uma: 

 

2.1.3.1 Osteoblastos 

 

Os osteoblastos são as células responsáveis pela síntese e secreção de 

matriz orgânica do osso, cujo componente mais abundante é o colágeno do tipo I. 

Os osteoblastos são responsáveis também, pela formação das vesículas da matriz e 

estão associados à enzima fosfatase alcalina, que possui uma importante função na 

mineralização óssea50. Os osteoblastos se organizam em monocamada aderente 

sob as superfícies adjacentes ao osso (periósteo e endósteo). Estas células 

apresentam um formato cuboidal, com núcleos normalmente arredondados59. 

A presença de citocinas pode influenciar o grau de indução osteogênica in 

vitro de células tronco mesenquimais e o padrão de reparo ósseo in vivo em modelo 

de defeito crítico craniano. Através da aplicação de bFGF (2,5 ng/mL) e BMP-2 (50 

ng/mL), observou-se em cultura expressão de fosfatase alcalina e osteocalcina, e 

em defeito craniano tratado com esponja colágena acrescida de 10μg de BMP-2 e 

bFGF, que produziu osteócitos maduros circundados por osteoblastos e 

osteoclastos, expressando fosfatase alcalina e osteocalcina, com maior 

imunoreatividade observada nos espaços intersticiais do carreador colágeno, 

acelerando o padrão de reparo ósseo3. 

 

2.1.3.2 Osteoclastos 

 

Os osteoclastos são células gigantes multinucleadas, de origem 

hematopoiética, que possuem a função principal de reabsorver tecidos 

mineralizados. A diferenciação e proliferação dos osteoclastos se dão através da 
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interação célula-célula com osteoblastos estromais. No seu estado de ativação, os 

osteoclastos atacam a matriz através da secreção de H+, Colagenase e Hidrolase. 

Essas enzimas acarretam a dissolução mineral, degradação de proteínas e liberação 

de Ca+2, formando as lacunas de reabsorção da matriz óssea10,16,47. 

Os osteoclastos têm um importante papel no processo de remodelação óssea 

e não apenas no processo de reabsorção, devendo estes estar em equilíbrio 

constante com os osteoblastos. A falta deste equilíbrio traz como conseqüências aos 

indivíduos, patologias ósseas como osteoporose60 osteopetrose11 e osteomalácia61. 

 

2.1.3.3 Osteócitos 

 

Os osteócitos são as células no seu estágio final de diferenciação e por isso 

são incapazes de se diferenciarem. Essas células são responsáveis pela 

manutenção do tecido ósseo com a habilidade de reabsorção ou de sintetização da 

matriz óssea, sendo esta última a responsável pelo aprisionamento da própria 

célula. Elas mantêm a comunicação entre si por meio de seus processos filopoidais 

através dos canalículos presentes na matriz óssea46.  

 

2.2 Colágeno 

 

As proteínas da família dos colágenos apresentam uma característica em 

comum: a configuração estrutural em tripla-hélice das cadeias polipeptídicas. Vinte e 

oito tipos de colágeno foram isolados variando o comprimento da hélice, a natureza 

e o tamanho das porções não helicoidais26. O colágeno tipo I predomina na maioria 

dos animais sendo este encontrado especialmente na pele, tendões e ossos. Ele é 

composto por três cadeias, sendo duas iguais, denominadas cadeias α1 e α2 com 

1056 e 1038 resíduos aminoácidos, respectivamente. 

As matrizes de colágeno podem ser quimicamente modificadas por conter 

grupos reativos como as aminas (NH2), ácido carboxílico (COOH) e hidroxilas (OH). 

Essas reações químicas permitem a implementação de diferentes propriedades 

estruturais, mecânicas e fisico-químicas, possibilitando a utilização do colágeno em 

novas aplicações no campo dos biomateriais45. 
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2.3 Defeitos críticos em ratos 

 

Uma estratégia para o estudo da eficiência de materiais osseosubstitutos é a 

confecção de defeitos ósseos de tamanho crítico, os quais não são reparados 

espontaneamente durante a vida do animal. A extensão do reparo de defeitos 

críticos depende de sua dimensão81 e do modelo experimental utilizado. Em ratos 

Sprague-Dawley90 ou Wistar85,86, por exemplo, o defeito crítico em calvária é de 8 

mm de diâmetro, enquanto que em coelhos é de 15 mm100. 

Defeitos de 8 mm de diâmetro foram criados em calvária de ratos Sprague-

Dawley velhos e verificou-se que não houve regeneração espontaneamente em 12 

semanas, havendo formação de tecido ósseo inferior a 50% do tamanho do defeito, 

sendo estes portanto, considerados defeitos de tamanho crítico. Em adição, essa 

pequena formação óssea ocorreu em sua maioria, nas margens do defeito da 

calvária90. 

O modelo de defeito crítico em calvária tem muitas similaridades a região 

maxilofacial, sendo um sítio freqüente para teste de materiais de reparo ósseo em 

diversos estudos17,21,31,33,85,86. Os ossos do crânio, em sua maioria, são formados por 

duas lâminas ósseas de osso cortical (lâmina interna e externa) cubrindo a parte 

interna formada por osso esponjoso. Os ossos do crânio, quando comparados a 

outros tipos de ossos, possuem menor suprimento sangüíneo e a relativa deficiência 

de medula óssea. A calvária se desenvolve de uma membrana precursora e então, 

morfologica e embriologicamente, se assemelha a ossos membranosos da face81. 

Ratos em desmame formam um modelo animal não-satisfatório para avaliar 

materiais de reparo ósseo devido a sua grande capacidade de reparar 

espontaneamente defeitos grandes. 

 

2.4 Enxertos ósseos 

 

Devido às limitações de regeneração do corpo humano, têm-se estudado 

mecanismos para estimular o reparo que não ocorre de forma espontânea no 

organismo31,85,86. Na área da cirurgia craniomaxilofacial, por exemplo, o grande 

desafio é a questão de como tratar essas extensas injúrias ósseas, sendo elas 

primárias ou secundárias a um trauma, cirurgia, infecção ou malformação congênita. 

A regeneração dessas lesões tem sido acompanhada pela busca do melhor 
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biomaterial que seja não apenas biocompatível, mas capaz de restaurar a função 

original do tecido62,73,86. 

 

2.4.1 Mecanismos que induzem a neoformação óssea 

 

A utilização de biomateriais, como os enxertos ósseos, possibilita a 

reconstrução da anatomia e funcionalidade, mesmo nos casos de defeitos severos. 

Várias alternativas vêm sendo desenvolvidas com o intuito de estimular o reparo 

ósseo, dentre elas, a utilização de materiais osteocondutores, osteoindutores, 

osteogênicos e/ou osteopromotores que possuem, respectivamente, quatro 

diferentes mecanismos que induzem a neoformação óssea: osteocondução, 

osteoindução, osteogênese2 e osteopromoção89, definidos como: 

 

2.4.1.1 Osteocondução 

 

É a capacidade que o biomaterial possui para direcionar o crescimento do 

tecido ósseo, servindo como um arcabouço, ao qual permitirá a angiogênese e 

deposição óssea5,6,34, ou até mesmo o crescimento de novo osso na superfície do 

biomaterial. 

Os materiais osteocondutores, incluem aqueles à base de hidroxiapatita, 

fosfato tricálcio e/ou biovidros5,17,31,86. 

 

2.4.1.2 Osteoindução 

 

A osteoindução pode ser definida como a capacidade que o biomaterial tem 

de estimular as células mesenquimais indiferenciadas do local receptor do defeito, a 

se diferenciarem em osteoblastos e condroblastos produzindo assim, uma nova 

matriz óssea mineralizada, mesmo em locais heterotópicos6. 

 

2.4.1.3 Osteogênese 

 

Este mecanismo é caracterizado pela atividade de osteoblastos e pré-

osteoblastos viáveis, que são transplantados juntamente com o biomaterial para o 

defeito ósseo, a partir de uma área doadora do próprio indivíduo. Muitas vezes, 
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essas células não resistem ao tratamento que o biomaterial sofre para o transplante, 

mas mesmo que algumas dessas células do biomaterial não sobrevivam à 

transferência, as principais fontes de células para esta fase são as células 

osteogênicas e osteoprogenitoras do sítio receptor do hospedeiro. Logo, a 

osteogênese independe de células mesenquimais indiferenciadas para que haja 

uma nova formação óssea56. 

 

2.4.1.4 Osteopromoção 

 

A osteopromoção é presente quando se utilizam barreiras mecânicas de 

proteção, evitando o crescimento de tecido conjuntivo em meio ao defeito ósseo, 

permitindo que o mesmo seja povoado por células osteoprogenitoras. Esta exclusão 

tecidual é realizada com o uso de membranas, que podem ser absorvíveis ou não89. 

Este mecanismo é favorecido pelo uso dessas membranas que servem como 

barreiras físicas, para impedir a rápida migração de fibroblastos dentro do defeito 

ósseo, já que estes têm seu crescimento bem mais rápido que as células 

ósseas27,96. Na área da odontologia, este conceito é de grande valia já que se 

espera, por exemplo, após uma extração dentária, a maior quantidade de osso 

possível, principalmente com a possibilidade de utilização de implantes.  

Segundo estudo em ratos Sprague-Dawley que sofreram uma trefinação de 8 

mm em calvária, e tiveram defeito coberto por membrana no ecto e endocrânio mais 

osso particulado, exibiram rápida e substancial regeneração de osso se comparadas 

ao grupo controle (menor osteogênese reparativa), indicando que o uso de 

membrana de barreira impede a rápida migração de células de tecido conjuntivo o 

que pode prevenir a produção de osso27. 

 

2.4.2 Divisão dos biomateriais quanto a origem 

 

Levando em consideração a origem dos biomateriais osseosubstitutos, os 

mesmos podem ser classificados em quatro tipos: 

 

2.4.2.1 Autógenos 
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Os biomateriais autógenos são aqueles provenientes do próprio indivíduo101, 

capazes de promover a indução óssea e estimular a diferenciação de células 

mesenquimais indiferenciadas em osteoblastos ativos. Eles são considerados o 

modelo “padrão ouro” por muitos autores, por apresentar maior eficácia no reparo 

ósseo73, mas desvantagem de seu uso está relacionada à necessidade de um sítio 

doador do próprio paciente, o que resultaria em um procedimento cirúrgico adicional, 

causando mais desconforto no pós-operatório15 e morbidade.  

Na odontologia, são utilizados como áreas doadoras, em casos que exigem 

necessidade pouco osso, a região mentoniana da mandíbula, a tuberosidade maxilar 

e a região retromolar, além do corpo e o processo coronóide da mandíbula. A crista 

Ilíaca, calota craniana, tíbia e costela são utilizados em casos mais severos68. O 

biomaterial autógeno é aquele que apresenta o padrão mais próximo do ideal para a 

reconstrução da região do defeito40 por sua capacidade osteogênica, ostecondutora 

e osteoindutora. 

 

2.4.2.2 Alógenos 

 

Os biomateriais alógenos são aqueles retirados de indivíduos da mesma 

espécie, de doadores vivos ou de banco de ossos. Eles podem apresentar um risco 

de transmissão de doenças infecciosas quando processados indevidamente66. Para 

que esses riscos sejam eliminados ou minimizados, eles podem ser congelados e 

liofilizados, para que fiquem livres de atividades celulares e assim, usados como 

biomateriais; além de irradiados, preservados quimicamente e/ou 

desmineralizados35. Em relação ao autógeno, tem a vantagem de uma maior 

disponibilidade. 

 

2.4.2.3 Xenógenos 

 

Os biomateriais xenógenos são aqueles provenientes de indivíduos de 

espécies diferentes22. Assim como os alógenos, os enxertos xenógenos apresentam 

risco de transmissão de doenças66 quando processados de maneira inadequada ou 

a partir de material contaminado. Podem ser usados como osseosubstitutos 

apresentando características osteocondutoras além de serem biodegradáveis e 

biocompatíveis1,86. São facilmente manipulados, osteocondutores e apresentam 
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maior disponibilidade que os enxertos autógenos, além de não dependerem de um 

segundo sítio cirúrgico. 

Os principais animais utilizados são os bovinos podendo também ser retirados 

de suínos12 e equinos88, sendo os enxertos geralmente fabricados a partir de uma 

porção inorgânica do tecido ósseo. Pode ser encontrado na forma de osso bovino 

desmineralizado (OBD) ou osso bovino inorgânico (OBI), sendo ambos, 

biocompatíveis ao sítio receptor20,28,39. Trata-se de carbonato apatita, 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. 

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

“doença da vaca louca”, não deve ser entendida como um risco na utilização desses 

biomateriais, pois a sua transmissão é eliminada ao tratamento térmico a uma 

temperatura acima de 300C99. 

 

2.4.2.4 Aloplásticos 

 

Os biomateriais aloplásticos, ou sintéticos, são os biomateriais produzidos em 

laboratórios ou empresas. Estudos têm demonstrado que a composição do material 

sempre influencia o processo de adesão celular, assim como a resposta do 

organismo. Os materiais aloplásticos têm sido muito utilizados em pesquisas por 

conta de sua diversidade de formas e características que induzem diferentes 

respostas ao organismo, além de dispensar a necessidade de um sítio doador14,32,43. 

As vantagens deste grupo, portanto, estão diretamente relacionadas às 

características deste biomaterial, podendo ser apresentado sob a forma de pó, 

pastilhas, partículas ou em blocos e suas diversas características que diferem em 

tamanho, textura, grau de porosidade, grau de cristalinidade, presença de uma ou 

mais fases cristalinas e solubilidade 25, além da ausência de risco de transmissão de 

doenças de um indivíduo para outro e sua maior disponibilidade para uso. 

Os biomaterias sintéticos podem ser divididos em metais, polímeros e 

cerâmicas: 

 

2.4.2.4.1 Metais 
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Os metais não são utilizados como enxertos osseosubstitutos, principalmente 

por serem biomateriais de característica inerte. Os principais metais utilizados em 

clínica são o titânio, vitallium, alumínio e aço inoxidável, sendo todos estes inertes e 

biocompatíveis70; 

 

2.4.2.4.2 Polímeros 

 

Os polímeros podem ser utilizados como enxertos ósseos. Estes são 

formados por monômeros, que são simples moléculas, que se unem em uma 

sequência dando origem então a uma molécula mais complexa chamada de 

polímero38. O metil-metacrilato por exemplo, é um polímero muito utilizado no reparo 

de defeitos ósseos craniofaciais extensos, sejam provocados por acidentes ou 

patologias como as síndromes de Crouzon e Apert75; 

Quando os biomateriais se unem para forma um único biomaterial, passam a 

ser chamados de materiais híbridos. É o exemplo da associação do polimetil-

metacrilato, polimetil-hidroxietil-metacrilato e hidróxidos de cálcio, que foram 

comercialmente utilizados como substitutos de tecido duro (HTR, do inglês, “hard 

Tissue Replacement”). Apesar de não serem reabsorvíveis, Murray72 confirma o 

reparo ósseo em defeitos no periodonto, funcionando este como um arcabouço 

quando em contato com o osso alveolar. 

 

2.4.2.4.3 Cerâmicas 

 

 As cerâmicas, ou compostos biocerâmicos, podem ser divididas de acordo 

com sua composição química, podendo ser sulfato de cálcio, fosfato de cálcio, 

carbonato de cálcio e vidro bioativo.  

 

2.4.2.4.3.1 Sulfato de Cálcio 

 

O Sulfato de cálcio teve seu uso limitado no reparo de defeitos ósseos, pois 

apesar de ser biocompatível, as suas propriedades físico-quimicas o tornam um 

material de rápida reabsorção que o impede de ser utilizado como um biomaterial 

osteocondutor18. 
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2.4.2.4.3.2 Fosfatos de cálcio 

 

As cerâmicas de fosfatos de cálcio são utilizadas na medicina desde o inicio 

do século XX e têm sua produção acompanhada pela variação em diferentes 

características como em suas propriedades físico-químicas4,54. Os fosfatos de cálcio 

podem ser classificados em grupos de acordo com sua razão cálcio/fósforo (Ca/P). 

As apatitas biológicas de ossos e dentes consistem basicamente em hidroxiapatita 

contendo algumas substituições iônicas em sua estrutura, geralmente formando 

hidroxiapatita carbonatada (razão Ca/P igual a 1,67)9,87. 

Essas cerâmicas apresentam uma importante contribuição na regeneração 

óssea pelo uso de implantes e são bicompatíveis48.  

 

2.4.2.4.3.3 Carbonato de cálcio 

 

O Carbonato de cálcio é um biomaterial osteocondutor e isoladamente, assim 

como a hidroxiapatita, não possui um efeito osteoindutor.42 Mas a sua grande 

diferença em relação a hidroxiapatita, é o fato deste biomaterial ser reabsorvido de 

forma mais rápida.41 afirma que em animais, a reabsorção ocorreu em poucas 

semanas24 avaliou a formação de tecido ósseo neoformado e quase que a completa 

reabsorção do biomaterial em defeitos ossos de tíbia e fêmures de cães. 

 

2.4.2.4.3.4 Vidro Bioativo 

 

Como o próprio nome sugere, o vidro bioativo é um tipo de cerâmica que tem 

a sua composição bioativada, ou seja, ela permite a formação de tecido sobre o 

próprio biomaterial, possibilitando que ocorra a osseointegração. Quando 

implantando, o biovidro aumenta o pH do meio e é então formada uma sílica de gel 

sobre a superfície do material. Nesta superfície, é formado fosfato de cálcio, 

proveniente do próprio organismo e do biomaterial, que passa a ser chamado de 

apatita hidrocarbonato ativa (HCA inglês Active Hydroxylcarbonate Apatite)44. 

A formação de tecido ósseo sobre o material ocorre através do processo de 

ostecondução19 ou osteoindução77, dependendo do tipo de biovidro. 
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O vidro bioativo provoca uma união na interface biomaterial-tecido ósseo, 

através de uma estimulação biológica específica e tem mostrado resultados 

positivos na formação de tecido ósseo através de estudos com animais102,103. 

 

2.5 Hidroxiapatita 

 

A hidroxiapatita é uma cerâmica bioativa utilizada com freqüência no 

organismo humano. Pode ser utilizada sob formas particuladas em sítios de reparo 

ósseo, no revestimento de próteses metálicas para o melhoramento de suas 

propriedades biológicas ou como substrato para liberação controlada de drogas. A 

hidroxiapatita é, termodinamicamente, o mais estável dos fosfatos de cálcio em 

relação a mudanças de pH, temperatura e composição do fluido biológico. A 

estrutura cristalina da hidroxiapatita foi determinada por Nàray-Szabó e Mehmel 

independentemente em 1930.  

As complicações no desenvolvimento de biocerâmicas reabsorvíveis estão 

voltadas a manutenção da resistência e estabilidade da interface durante o período 

de degradação. Alguns materiais se dissolvem muito rapidamente ou muito 

lentamente e por isso, é levado em consideração a substituição do material por 

tecido natural novo7,8. 

A orientação dos cristais de hidroxiapatita e moléculas de colágeno é 

automaticamente determinada pelas características estruturais da hidroxiapatita, 

coordenação dos íons Ca2+ em sua estrutura e conformação das moléculas de 

colágeno. Dois diferentes sítios cristalográficos para Ca+2 são encontrados na 

estrutura do cristal de hidroxiapatita8. 

 

2.5.1 Compósitos HA/COL 

 

O colágeno, quando utilizado isoladamente, é um biomaterial que apresenta 

boas propriedades de degradação e de viabilidade celular (adesão, crescimento e 

diferenciação), em análise topográfica e química13. 

A Hidroxiapatita, que pode ser natural ou sintética/cerâmica, já é considerada 

um controle positivo para osteogênese ectópica49,71,94. A partir do conhecimento da 

nanoestrutura da matriz óssea, muitos pesquisadores têm assumido que uma 

combinação entre hidroxiapatita e colágeno seria o melhor biomaterial a ser utilizado 
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para aplicações em lesões ósseas. Esses compósitos vêm sendo preparados de 

diferentes maneiras: Mehlisch et al.64 sintetiza partículas de hidroxiapatita com 

colágeno e testa sua biocompatibilidade na implantação. Miyamoto et al.69 prepara 

um cimento de hidroxiapatita reforçado com colágeno e reporta uma alta 

biocompatibilidade e propriedades mecânicas. TenHuisen et al.93 obtém 

nanocompósitos de hidroxiapatita-colágeno crescendo cristalitos de hidroxiapatita 

em fibras de colágeno usando CaHPO4, como precursor de hidroxiapatita. 

Os compósitos a base de hidroxiapatita-colágeno apresentaram 

biocompatibilidade quando colocados em contato com células da linhagem óssea 

(estudos in vitro) ou com o próprio tecido ósseo (estudos in vivo). Em trabalhos do 

grupo de Kikuchi ET al.51 utilizando ensaios in vivo, o compósito hidroxiapatita-

colágeno apresentou boa osteocondução e biointegrabilidade. Neste estudo, foi 

observada ainda a presença de osteoclastos ao redor dos compósitos aplicados, 

indicando o processo de absorção. 

As propriedades mecânicas e resistência à degradação devem ser avaliadas 

durante as fases de seleção e produção dos materiais e a avaliação dessas 

propriedades devem ser cautelosas nos estudos, pois o sistema in vivo tem 

características diferentes, com constante requerimento mecânico, presença de 

fluidos e secreções celulares, diferente do sistema in vitro. 

A reticulação com formação de ligações cruzadas em matrizes de colágeno 

reconstituídas é um método permanente efetivo para se modificar a razão da 

biodegradação e melhorar as propriedades mecânicas, já que estas ligações tornam 

o polímero mais resistente23. 

Os biomateriais como os compósitos com colágeno em sua constituição têm 

sido vistos como materiais promissores para a bioengenharia de tecidos ósseos, 

quando utilizados em associação a hidroxiapatita. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste estudo foi avaliar as propriedades físico-químicas e 

biológicas de um xenoenxerto bovino como um biomaterial osteosubstituto. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

Como objetivos específicos, pretendeu-se: 

 Avaliar a constituição bem como a estrutura tridimensional do 

compósito HA/COL através de EITF, MEV e DRX. 

 Avaliar a citotoxicidade do xenoenxerto utilizando procedimentos 

normatizados (ISO 10993-5 e -12). 

 Avaliar a adesão e a citocompatibilidade de osteoblastos murinos sobre 

o xenoenxerto in vitro. 

 Avaliar a biocompatibilidade e potencial de osteoindução em tecido 

subcutâneos de ratos utilizando procedimentos normatizados (ISO 10993-6). 

 Realizar a análise histopatológica descritiva dos fenômenos 

inflamatórios e reparadores em resposta ao biomaterial implantado no tecido 

subcutâneo e defeito crítico em crânio de ratos. 

 Realizar a análise histomorfométrica da densidade de volume ósseo 

neoformado, tecido conjuntivo e biomaterial implantado no defeito crítico em crânio 

de ratos com ênfase na capacidade de promoção da regeneração do defeito ósseo e 

biodegradabilidade do biomaterial. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada segundo as normas de boa conduta científica 

recomendadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal da Universidade Federal 

Fluminense sob os registros 0004/07 e 0051/08. 

O material testado nesta pesquisa foi um biomaterial xenógeno, contendo 

75% de Hidroxiapatita (esta, submetida a temperaturas superiores a 1100ºC, durante 

3 horas) e 25% de colágeno tipo I (HA/COL), ambos de origem bovina. 

 

4.1 Análise físico-química 

 

A análise físico-química do biomaterial HA/COL foi realizada através de 

Difração de Raios-X (DRX), Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de 

Fourier (EITF) e Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). 

 

4.1.1 Difração de Raios X (DRX) 

 

As diferentes fases cristalográficas presente no biomaterial foram 

determinadas pela difração de raios X, bem como o grau de cristalinidade de cada 

uma destas fases. Nesse processo, foi utilizado o difratômetro de alta resolução 

Zeiss HZG4 (Alemanha) com radiação CuKa (Θ= 1,5418 Å) e varredura angular de 

10 - 100º com passo de 0,05/s. 

 

4.1.2 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier 

(EITF) 

 

A cristalinidade das fases presentes e os grupos funcionais iônicos, tais como 

o OH-1, (SO4)
-3, CO3

-2 e moléculas de H2O, foram caracterizados através do 

espectômetro EITF-Paragon-1000 Perkin-Elmer (Estados Unidos), comparando-se 

ao modo vibracional de um material padrão. A análise estrutural das fases 

inorgânicas, também foi realizada. 
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4.1.3 Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 

 

O MEV foi utilizado para avaliação da superfície do biomaterial bem como sua 

interação com as células pelos testes de adesão celular, além da caracterização da 

morfologia das partículas do biomaterial concomitante à análise por EDX para 

caracterização química elemental das partículas, através do aparelho MEV-Jeol JSM 

5800LV (Suécia). 

 

4.2 Análise biológica 

 

Após a caracterização físico-química do biomaterial, seguiu-se a análise 

biológica que foi dividida em duas partes: estudos In Vitro e estudos In Vivo. 

 

4.2.1 Parte I – estudos In Vitro 

 

Nos estudos In Vitro, foram realizados o ensaio de citotoxicidade e o ensaio 

de adesão celular. 

 

4.2.1.1 Ensaio de citotoxicidade 

 

A citotoxicidade dos materiais foi determinada utilizando o protocolo definido 

na ISO 10993-5, sendo as amostras preparadas como descrito na ISO 10993-12. Os 

materiais utilizados neste ensaio consistiram de amostras de 03 (três) lotes 

(0708019, 0708020 e 0708021) do xenoenxerto mantidos sob diferentes condições 

de estocagem, a saber: 

a) Estocagem a temperatura de 40ºC ± 2ºC, durante um período de 6 meses. 

b) Estocagem a temperatura entre 2ºC e 8ºC, durante um período de 6 meses 

Os materiais foram estocados em sua embalagem original, na própria 

empresa, e enviados ao LBBM-UFF para a realização do estudo. 

Células: Fibroblastos de derme de camundongos da linhagem Balb/c 3T3 

(clones 3T3 A31, ATTC, Estados Unidos), foram cultivados em recipientes plásticos 

de 25 cm2 contendo meio de cultura (Meio de Eagle modificado por Dulbecco - 

DMEM) suplementado com NaHCO3 (1,2 g/L), ampicilina (0,025 g/L), estreptomicina 
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(0,1 g/L) e 10% de soro fetal bovino (SFB) a 37oC em atmosfera úmida, com 

composição de 95% de ar e 5% de CO2. 

Extrato: Para cada lote de cada material (que foram obtidos pelos diferentes 

processos de estocagem), foi obtido extrato em meio de cultura DMEM por 24h, em 

incubadora (37 oC com 5%de CO2). A proporção utilizada foi de 0,1g de material / 

mL DMEM (Figura 1A e B). A partir desse extrato (100%, extrato puro) foram feitas 

diluições em DMEM para 10, 1 e 0,1% do extrato puro. Os controles utilizados foram 

o pó de titânio + DMEM (controle negativo) e fenol 0,2% + DMEM (controle positivo). 

A proporção utilizada foi de 0,1g de material/mL DMEM. As diluições foram feitas a 

partir desse extrato (100% extrato puro), em DMEM, para 10, 1 e 0,1%. Após 48h de 

incubação em placa de 96 poços (densidade de 1,0 x 104 células/poço), as células 

foram tratadas com as diferentes diluições do extrato por 24h, inclusive para os 

controles. Em seguida, as células foram lavadas 2 vezes com solução salina, 

tripsinizadas, armazenadas em formol 4% e contadas em câmara de Neubauer. Os 

resultados foram expressos em porcentagem do número de células viáveis, sendo 

esse número, no grupo sem tratamento (DMEM + SFB 10%), considerado como 

100%. As contagens celulares dos demais grupos e diluições foram calculadas em 

relação ao grupo controle. As médias e desvio padrão foram submetidos à análise 

de variância (ANOVA) considerando significativas diferenças se p<0,05. Os 

experimentos foram realizados em triplicata para cada lote disponível. 

 

4.2.1.2 Ensaio de adesão celular 

 

Células osteoprogenitoras, obtidas do periósteo de ratos Wistar, foram 

semeadas sobre o xenoenxerto com densidade de 5,0 x 104 células/poço na forma 

de discos (8 mm de diâmetro x 3 mm altura) (n=6) cultivadas em DMEM, contendo 

antibióticos (100 U/ml penicilina, 100 μg/ml estreptomicina), suplementado com 10% 

de soro fetal bovino (SFB) por 24 horas. As células foram mantidas a 37o C e à 

atmosfera de 5% de CO2. Partes das amostras foram coletadas e processadas para 

microscopia eletrônica de varredura (n=9), ao final do período experimental, sendo 

fixadas em glutaraldeído 2,5% tamponado a 4oC em 0,1M de tampão cacodilato de 

sódio (pH 7,2), contendo 3,5% de sacarose, desidratadas em ponto critico e 

metalizadas. As demais amostras (n=9) foram fixadas em formaldeído tamponado 
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(pH 7,2) e processadas para inclusão em resina (n=6). Cortes de 5m foram corados 

com tricrômico de Masson-Goldner. 

 

4.2.2 Parte II – estudos in vivo 

 

Todos os procedimentos cirúrgicos seguiram as normas de boa conduta 

científica do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA). 

 

4.2.2.1 Ensaio de biocompatibilidade e osseoindução em 

subcutâneo de rato 

 

4.2.2.1.1 Animais 

 

Um total de 10 ratos Wistar, da espécie Rattus norvegicus albinus, com cerca 

de 300 gramas e 2 meses em ambos os sexos, foram utilizados para análise da 

resposta do tecido subcutâneo ao biomaterial, sendo estes divididos nos tempos 

experimentais de 5 e 10 semanas. 

 

4.2.2.1.2 Procedimentos Cirúrgicos 

 

A) Antissepsia e esterilização 

 

Todos os instrumentais, materiais e campos cirúrgicos foram previamente 

esterilizados. A antissepsia no animal foi realizada com soluções de clorexidina 

alcoólica 0,5%. A desinfecção foi realizada com álcool iodado. 

 

B) Anestesia 

 

Os animais foram anestesiados com injeção intramuscular, na região da coxa, 

contendo 90 mg/kg de cloridrato de Ketamina (Ketamin S® 50 mg/ml – Cristália Ltda, 

São Paulo, BR) e 10 mg/kg de Xilazina (Rompun® 20mg/ml – Bayer S/A, São Paulo, 

BR). 

 

C) Inserção do biomaterial no subcutâneo 
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Após a verificação de ausência de resposta motora, os animais foram 

submetidos à tricotomia na região do dorso com auxílio de tesoura íris reta e lâmina 

de barbear, posterior a pata anterior em ambos os lados. O procedimento teve sua 

sequência com a incisão realizada com cabo de bisturi Bard numero 3 e lâmina 

numero 15 (Figura 1.A), permitindo então o acesso a região subcutânea que foi 

divulsionada com uma tesoura de ponta romba (Figura 1.B) para que houvesse 

espaço suficiente para a inserção do biomaterial. As pastilhas do biomaterial foram 

cortadas ao meio, de forma que cada parte fosse inserida em lados opostos no 

dorso do rato (Figura 1.C) e então, o animal foi suturado (Figura 1.D). 

 

Figura 2 – (A) Incisão realizada com bisturi. (B) divulsão do espaço subcutâneo. (C) Inserção do 
material no espaço divulsionado. (D) Sutura do animal 

 

D) Pós-cirúrgico 

 

Os ratos foram mantidos em gaiolas individuais, com ração peletizada da 

marca Nuvilab CR1® (Nuvital, Paraná, BR) e água ad libitum, sendo as visitas pós-
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operatórias realizadas a cada 3 dias e trocas duas vezes por semana de água e 

maravalha. 

 

E) Morte dos animais e coleta do espécime 

 

Os animais foram mortos de acordo com seu tempo experimental, utilizando 

dose letal do anestésico utilizado no pré-operatório. Constatada a morte do animal, 

as regiões com o biomaterial foram localizadas e cortadas englobando a área do 

enxerto e sua periferia, utilizando um cabo de bisturi Bard número 3 com lâmina 

numero 15 e uma tesoura irís reta. Os biomateriais coletados para inclusão em 

parafina foram fixados por 48 horas em formol 4% tamponado (pH 7,2). 

A carcaça do animal foi embrulhada em saco plástico branco identificado e 

congelada abaixo de 0ºC em um congelador, aguardando até o momento de ser 

recolhida e incinerada pelos serviços disponíveis pela Companhia de Limpeza de 

Niterói (CLIN). 

 

4.2.2.2 Defeito crítico em crânio de rato 

 

4.2.2.2.1 Animais 

 

Os animais utilizados foram ratos Wistar, da espécie Rattus norvegicus 

albinus, com cerca de 300 gramas e 2 meses de ambos os sexos. Um defeito crítico 

de 8 mm de diâmetro foi confeccionado na calvária de cada animal. Os ratos (n=60) 

foram divididos aleatoriamente em um modelo experimental em que se comparou 

três formas diferentes de tratamento (grupo I, II e III), acompanhados nos períodos 

experimentais de 1, 3, 6 e 9 meses, num total de 5 ratos para cada subgrupo. Os 

ratos foram mortos após os tratamentos propostos de seus respectivos tempos 

experimentais e as necropsias foram destinadas à análise histopatológica, após 

inclusão em parafina. 

 

Os grupos são (n=5/grupo/período): 
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Figura 2 – I) Defeito crítico confeccionado na cabeça do rato no grupo 1, tratado com o coágulo. II) 

Defeito crítico tratado com osso autógeno, sendo o osso particulado, retirado da própria calota para 

confecção do defeito. III) Defeito crítico tratado com o biomaterial xenógeno bovino, contendo 75% de 

hidroxiapatita e 25% de colágeno do tipo I (HA/COL), ambos de origem bovina. 

 

4.2.2.2.2 Cirurgia 

 

A) Antissepsia e esterilização 

 

Todos os instrumentais, materiais e campos cirúrgicos foram previamente 

esterilizados (Figura 3). A antissepsia no animal foi realizada com soluções de 

clorexidina alcoólica 0,5%. A desinfecção foi realizada com álcool iodado. 
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Figura 3 –  Material previamente esterilizado, utilizado no procedimento cirúrgico. 

 

B) Acesso ao campo cirúrgico (criação do defeito) 

 

Após a ausência de resposta motora, os animais foram submetidos à 

tricotomia na região frontoparietal (Figura 4.A), com auxílio de tesoura íris reta e 

lâmina de barbear, seguida de incisão semilunar de espessura total (Figura 4.B), 

com cabo de bisturi de Bard nº 03 e lâmina nº15. 
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Figura 4 – (A) Tricotomia na região do crânio. (B) Incisão semilunar. 

 

C) Confecção do defeito crítico de 8 mm 

 

Em cada animal, foi confeccionado um defeito ósseo de tamanho de 8 mm de 

diâmetro interno81 sob refrigeração local com soro fisiológico. 

O descolamento da pele e do periósteo foi realizado com o auxílio de um 

descolador do tipo Molt e cinzel de Ochsenbein n°1, reposicionando o retalho para 

que a cortical óssea da região interparietal a ser osteotomizada fosse exposta. 

Assim, com um campo cirúrgico bem delimitado, a craniotomia bicortical foi realizada 

com uma broca trefina cirúrgica de 8 mm de diâmetro externo (Sistema de Implantes 

Nacionais/SIN - São Paulo, BR, Lote: E9208) acoplada a um contra-ângulo redutor 

(Anthogyr S/A - FRA) e micromotor cirúrgico com 1500 RPM (VK Driller 

Equipamentos elétricos Ltda - modelo BLM 640 Plus - São Paulo, BR) com irrigação 

abundante e contínua com solução fisiológica à 0,9%, para a exposição da dura-

máter sem lesão da mesma33 (Figura 5.A e 5.B). O fragmento osteotomizado foi 

removido com cuidado, sem lesar os tecidos adjacentes (Figura 5.C) e então, os 

animais tiveram seu tratamento proposto de acordo com seu grupo. Após as terapias 
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propostas, o retalho foi reposicionado e suturado com fio de nylon 4.0 agulhado com 

agulha de secção circular (Ethicon Inc., EUA)33. 

 

Figura 5 – (A) Trefina de 8 mm sendo utilizada na calvária do animal. (B) Defeito crítico de 8 mm 
realizado na calvária do rato. (C) Fragmento ósseo retirado da calvária com a broca trefina de 8 mm. 
(D) Crânio do rato com modelo esquemático mostrando o defeito de 8 mm. 
 

 

Figura 6 – Esquema de defeito em calvária de rato Wistar, adaptado
65

. 

 

D) Pós-cirúrgico 

 



35 

 

Os ratos foram mantidos em gaiolas individuais, com ração peletizada da 

marca Nuvilab CR1® (Nuvital, Paraná, BR) e água ad libitum, sendo as visitas pós-

operatórias realizadas a cada 3 dias e trocas duas vezes por semana de água e 

maravalha. 

 

E) Morte dos animais e coleta do espécime 

 

Os animais foram mortos de acordo com seu tempo experimental, utilizando 

dose letal do anestésico utilizado no pré-operatório. Constatada a morte do animal, 

um corte foi realizado em secção sagital no meio do defeito crítico, englobando a 

área do defeito e sua periferia, utilizando um disco de diamante (Disco Flexível 

Diamantado da K. G. Sorensen) em alta rotação. Os materiais coletados para 

inclusão em parafina foram fixados por 48 horas em formol 4% tamponado (pH 7,2).  

A carcaça do animal foi embrulhada em saco plástico branco identificado e 

congelada abaixo de 0ºC em um congelador, aguardando até o momento de ser 

recolhida e incinerada pelos serviços disponíveis pela Companhia de Limpeza de 

Niterói (CLIN). 

 

4.3 Processamento histológico 

 

As peças (n=80) foram fixadas em formol 4% tamponado (pH 7,2) por um 

período de 48 horas e então foi realizada lavagem em água corrente por 1 hora, 

desmineralização com solução descalcificadora de ossos Allkimia® (24 horas para as 

peças de subcutâneo e 48 horas para calvária), lavagem em água corrente por 1 

hora, desidratação em concentrações crescentes de álcool etílico (1 banho de 70%, 

80%, 90% e 3 banhos de 100%, 1 hora cada), diafanização em 3 banhos de xilol (30 

minutos cada), impregnação em 3 banhos de parafina líquida a 60ºC (1 hora cada) e 

inclusão em parafina. Quatro lâminas histológicas, com cortes seriados na 

espessura de 5 µm, foram obtidas através de microtomia do material emblocado, 

sendo três coradas com Hematoxilina-Eosina e uma deixada como reserva de 

material. 

 

4.4 Análise histopatológica 
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A análise histopatológica foi realizada em função das alterações inflamatórias 

(alterações vasculares, infiltrado inflamatório) e dos processos reparatórios (fibrose, 

proliferação angioblástica, aposição e reabsorção óssea e reabsorção do material), 

avaliando os seguintes parâmetros: 

 Hemorragia, avaliando a quantidade de hemácias e fragmentos de 

tecido conjuntivo. 

 Presença de infiltrado inflamatório. 

 Presença de células gigantes multinucleadas do tipo corpo estranho 

circundando os grânulos do biomaterial. 

 Presença de necrose óssea. 

 Presença de fibrose, avaliando-se a constituição fibrilar do tecido 

conjuntivo e orientação das fibras. 

 Características do osso marginal do defeito (osso antigo). 

 Formação de novo osso e suas características. 

 Reabsorção óssea. 

 Angiogênese (re-arquitetura microvascular permeando área de tecido 

conjuntivo). 

 Presença de biomaterial. 

As imagens mais representativas dos fenômenos observados foram 

documentadas em um microscópio Nikon Modelo Eclipse E400 em um aumento de 

170X, utilizando a câmera fotográfica acoplada Evolution® MP Color 5.0 MegaPixel 

(MediaCybernetics, CAN). 

 

4.5 Análise histomorfométrica 

 

A análise histomorfométrica foi realizada através das imagens obtidas da 

análise histopatológica. A densidade de volume por pontos (expressa em %), do 

remanescente dos materiais implantados, tecido ósseo neoformado, tecido 

conjuntivo e novos vasos sanguíneos foi determinada através do programa Image 

Pro-Plus®6.0, com uma grade composta de 10 linhas horizontais e 10 verticais, 

formando um total de 100 pontos pelas interseções das linhas. Foram anotados os 

números de pontos (Pi) que caíram sobre cada estrutura em particular (i). Tendo 

esses dados e conhecendo-se previamente a quantidade total de pontos (P) da área 
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examinada (A), foi calculada a densidade de volume (Vvi) pela relação Vvi = Pi/P, 

que foi expressa em porcentagem por unidade de área. 

 

4.6 Análise Estatística 

 

Os dados histomorfométricos tiveram seus parâmetros submetidos a uma 

análise de variância (ANOVA), através do programa InStat® 3.05, com diferenças 

significativas de p<0,05 (teste de Tukey). Quando o valor de p era maior que 0,05, 

foram aplicados testes não paramétricos, Kurskal-Wallis. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização fisico-química 

 

O DRX confirmou a presença de picos cristalinos correspondentes ao fosfato 

de cálcio HA, mesmo após a sinterização do biomaterial, como mostra o gráfico na 

Figura 7.A. Na Figura 7.B, o gráfico do EITF mostra as bandas características que 

são correspondentes ao colágeno e ao fosfato de cálcio de HA.  

 

 

Figura 7 – A) Difratograma de raio X (DRX), mostrando o triplete correspondente ao elemento de 
Hidroxiapatita (HA) e uma vibração inicial indicando a presença de uma fase orgânica. B) 
Espectrofotometro por transformado de Fourier (EITF) mostrando a presença de HA através do 
fosfato/PO4

3-
 e carbonato/CO3

2-
), além do colágeno através da amida B C-H, amida I C=O, amida II N-

H, amida III C-N, carboxila/-COO e anéis de hidroxiprolina confirmando o colágeno do tipo I. 
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5.2 Caracterização biológica 

 

A Figura 8 apresenta o gráfico da viabilidade celular em função da diluição do 

extrato de amostras de três lotes distintos, comparando-se com o controle positivo 

de toxicidade, o fenol 0,2%. Pode-se constatar que o biomaterial é atóxico, similar ao 

controle negativo (extrato de titânio) e significativamente diferente do controle 

positivo (fenol). A eletromicrografia evidenciou a aderência de osteoblastos sobre a 

superfície dos grânulos do material teste, que possuem entre 100 e 500 μm (Figura 

9 e 10). 

 

 

Figura 8 –  No teste de citotoxicidade, o gráfico mostrou que HA/COL é atóxico, assim como o grupo 
controle negativo (titânio) e diferente ao grupo controle positivo para citotoxicidade (fenol 0,2%), 
p<0,01. 
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Figura 9 – Eletromicrografia de varredura (MEV) evidenciando a adesão de osteoblastos murinos 
(asterisco) sobre os grânulos de apatita (setas) entre 100-500μm, após 7 dias de contato das células 
com o biomaterial. 
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Figura 10 – Eletromicrografia de varredura (MEV) mostrando, em um maior aumento, a estrutura 
tridimensional do biomaterial. 

 
O material é constituído por grânulos densos e microporos de dimensões 

variadas e de apatita cristalina associada ao colágeno. Após cultivo por 7 dias das 
células sobre o material, foi observado que os osteoblastos se mantiveram em 
íntima associação às fibras de colágeno (Figura 11). O HA/COL foi citocompatível e 
houve espraiamento celular sobre o material (Figura 9). 
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Figura 11 – Fotomicrografia com coloração de Masson-Goldner, evidenciando a adesão de 
osteoblasto murino (asterisco) sobre a porção colágena (COL) do material, após 24 h de contato. 

 

O biomaterial implantado em tecido subcutâneo de rato promoveu o 

aparecimento de um tecido de granulação de intensidade leve a moderada no 

período de 5 semanas (Figura 12.A). Em um dos cinco ratos do período 

experimental de 5 semanas, foi observada uma área sugestiva de tecido osteóide no 

subcutâneo, envolto por tecido de granulação e o próprio biomaterial (Figura 12.B). 

O xenoenxerto conservou-se íntegro após 10 semanas no tecido subcutâneo, 

envolto por tecido conjuntivo frouxo, com leve infiltrado inflamatório e células 

gigantes ao redor das partículas (Figura 12.C). 
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FIGURA 12 – A) Fotomicrografia em HE dos ensaios em subcutâneo de 5 semanas, mostra o 
biomaterial (XG) permeado por tecido conjuntivo (TC), vasos sanguíneos (asterisco) e células 
gigantes multinucleadas do tipo corpo estranho (CGMTCE) (setas). B) Subcutâneo de 5 semanas, 
mostra imagem sugestiva de novo tecido ósseo (TO) ao redor do biomaterial (XG). C) Subcutâneo de 
10 semanas, mostra o biomaterial (XG) envolto por tecido conjuntivo (TC) e abundante CGMTCE 
(setas). 

 

Nos espécimes dos defeitos críticos das calvárias dos ratos, o material 

apresentou um resultado semelhante ao osso autógeno no período de 9 meses. No 

grupo III (xenógeno), foi observado 1,7 vezes mais osso novo do que no coágulo 

(p<0,001), resultado semelhante ao autoenxerto (Figura 13.A). Não houve variação 

significativa na densidade de volume do HA/COL (37,9%±4,3) ao longo do período 

experimental, confirmando-o como um biomaterial não absorvível, enquanto o grupo 

2 apresentou reabsorção significativa após o período de 6 meses (Figura 13.B). A 

ocorrência de angiogênese foi inferior a 4% em todos os grupos em todos os tempos 

experimentais, porém, com diferença significativa quando comparado o grupo 3 no 

período de 9 meses com o grupo 1 no período de 3 meses (Figura 14.C). Não houve 

diferença estatística significante quando analisada a densidade de volume de tecido 

conjuntivo neoformado entre os períodos experimentais de cada grupo (Figura 14.A). 

O grupo III apresentou maior estabilidade no que diz respeito à manutenção de seu 
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arcabouço, possuindo menos estruturas que fogem ao interesse desse trabalho e 

que foram chamadas de outras estruturas como hemorragia, tecido muscular, 

adiposo e cutâneo (Figura 14.B). 

 

Figura 13 – A) Gráfico obtido através da análise histomorfométrica dos defeitos críticos em crânios de 

ratos (Ө8mm), analisando a densidade de volume por pontos de novo osso. B) Gráfico obtido através 

da análise histomorfométrica dos defeitos críticos em crânios de ratos (Ө8mm), analisando a 

densidade de volume por pontos de biomaterial remanescente. 
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Figura 14  – Gráficos obtido através da análise histomorfométrica dos defeitos críticos em crânios de 

ratos (Ө8mm), analisando a densidade de volume por pontos de A) tecido conjuntivo neoformado B) 

estruturas de não interesse ao objetivo do trabalho (tecido muscular, tecido adiposo, hemorragia) e C) 

angiogênese. 

 

A presença de ilhas ósseas envoltas por tecido conjuntivo no meio do defeito 

ósseo era perceptível ao longo de todos os tempos experimentais no grupo I. No 

entanto, não ocorreu total fechamento do defeito com tecido ósseo, confirmando 

este modelo como defeito crítico, o qual não regenera ao longo da vida do animal, 

configurando o coágulo como controle negativo (Figura 15). 
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Figura 15 – Fotomicrografias em HE dos ensaios em calvária de ratos, no grupo coágulo, mostrando 
a presença de ilhas ósseas (setas) envoltas por tecido conjuntivo (*) nos períodos de: A) 1 mês; B) 3 
meses, com um leve crescimento de tecido ósseo; C) 6 meses, mostrando um maior crescimento das 
ilhas ósseas (setas) e ainda envoltas por tecido conjuntivo (*) e; D) 9 meses mostrando que em 
alguns ratos, parte das ilhas ósseas (setas) se uniam. Apesar de um leve crescimento ósseo, o 
defeito não se fechava por completo, existindo espaços com tecido conjuntivo entre uma ilha óssea e 
outra. 
   

  O grupo II, ao longo do período de 9 meses, apresentou um fechamento do 

defeito ósseo na ordem de 25% de novo tecido ósseo. A presença de vasos 

sanguíneos foi também observada, assim como um discreto aumento de tecido 

ósseo novo a partir do osso pré-existente. No entanto, pequenos espaços ocupados 

por tecido conjuntivo foram encontrados ao longo de todo o período experimental 

(Figura 16). 
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Figura 16 – Fotomicrografias em HE dos ensaios em calvária de ratos, no grupo autógeno nos 
períodos de: A) 1 mês, em que observa-se um íntimo contato (seta fina) do osso novo (ON) com osso 
pré-existente (OPE); B) 3 meses, em que houve um aumento discreto de osso novo (ON) a partir do 
osso pré-existente (OPE) envolto por tecido conjuntivo (*); C) 6 meses, o tecido conjuntivo (*) ainda 
se encontra presente entre os fragmentos ósseso e percebe-se um aumento de osso novo (ON) em 
volta do osso pré-existente (OPE) e; D) 9 meses, mostrando que houve pouco aumento de tecido 
ósseo entre os períodos de 6 e 9 meses e a presença de osso pré-existente (OPE) ainda era visível. 
A figura mostra também que não houve fechamento total do defeito crítico. 

 

No grupo III, as partículas do xenoenxerto se apresentaram circundadas por 

tecido conjuntivo frouxo em todos os tempos experimentais do teste in vivo (Figura 

17.A). A presença de vasos sanguíneos também foi notada (Figura 17.C). No 

período de 1 mês, áreas sugestivas de ossificação intramembranosa foram 

identificadas (Figura 17.A). Após os 3 meses, havia um aumento discreto de 

tamanho do osso neoformado, que cresceu ao longo do experimento, ocupando as 

partes adjacentes aos grânulos do biomaterial (Figura 17.B). Nos tempos 

experimentais de 9 meses, as partículas de HA/COL ainda se encontravam 

presentes no defeito em grande quantidade, o que confirma a sua característica de 

alta cristalinidade e não-absorvível (Figura 17.D). 
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Figura 17 –Fotomicrografias em HE dos ensaios em calvária de ratos, no grupo xenógeno nos 
períodos de: A) 1 mês, a figura mostra a presença das partículas do enxerto xenógeno envoltas por 
tecido conjuntivo e de vasos sanguíneos (cabeças de seta); B) 3 meses, a presença das partículas do 
enxerto xenógeno envoltas por tecido conjuntivo ainda se mantiveram presentes, mas com uma leve 
formação de tecido ósseo (setas) e de vasos sanguíneos (cabeça de seta); C) 6 meses, mostrando 
que as partículas do enxerto xenógeno (seta) não foram absorvidas, mas havia uma maior formação 
de tecido ósseo entre os fragmentos do enxerto, além da presença de vasos sanguíneos(cabeça de 
seta) e; D) 9 meses, confirmando histologicamente que mesmo em um período longo, as partículas 
do enxerto xenógeno (seta) não foram absorvidas. A presença de tecido ósseo foi ainda maior nesse 
período. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Os enxertos ósseos têm sido utilizados em diversas áreas na medicina. Suas 

aplicações odontológicas estão relacionadas ao preenchimento de defeitos 

periodontais, reconstrução maxilofacial, aumento de rebordo do osso alveolar, 

levantamento da mucosa do seio maxilar e preenchimento de alvéolo após 

exodontia12,30,84. Um biomaterial pode ser aplicado em humanos após ser aprovado 

nos testes “in vitro” e “in vivo”, devendo apresentar propriedades físicas, químicas e 

biológicas compatíveis com a recuperação dos pacientes na clínica. 

Este estudo avaliou um xenoenxerto osteosubstituto nacional, que associa as 

propriedades da hidroxiapatita e o colágeno de origem bovina (HA/COL), e 

apresentou-se como não absorvível devido a alta cristalinidade, não mostrando 

bioabsorção mesmo após 9 meses de implantação em ratos. Calasans, et.al.17 

reafirmam a importância dos biomateriais serem reabsorvidos com o tempo, para 

que haja sua completa substituição por novo osso. Todavia, alguns estudos 

demonstram que esse fenômeno nem sempre está presente ou ocorre apenas uma 

parcial reabsorção dos biomateriais37, como observado para o HA/COL utilizado no 

presente trabalho. Contudo, foi observado maior quantidade de osso novo no 

período de 9 meses. 

A propriedade de cristalinidade da hidroxiapatita está vinculada diretamente à 

temperatura de processamento. O processo físico-químico que é aplicado ao 

xenoenxerto normalmente preserva apenas sua parte inorgânica91. No presente 

estudo, o enxerto xenógeno apresentou, na DRX, uma fase mineral que seguiu o 

padrão de difração compatível com a HA cristalina, encontrada no osso, observada 

através dos picos intensos em 31,77o, 32,19o e 32,90o, típicos da HA, além da 

composição da fase orgânica que só foi confirmada pelo método de EITF. 

Rodrigues et al.78, verificaram que grânulos individuais possuíam tamanho 

maior quando processados à temperatura de 1100ºC se comparados aos grânulos 

processados à temperatura entre 600ºC e 900ºC. A presença de poros no 

biomaterial, permite a migração de novas células no seu interior, dentre as quais 

células osteoprogenitoras iniciam o processo de formação óssea, caracterizando o 

processo osteocondutor63. Para que isso ocorra, é necessário que o diâmetro dos 

poros possua um mínimo de 100 μm, porém, é recomendado poros com diâmetro 
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maior que 300 μm para uma adequada vascularização do tecido ósseo no seu 

interior92. Neste estudo, foram encontrados no biomaterial, poros entre 100 μm e 500 

μm de diâmetro, o que permite portanto não apenas a osteocondução, mas a 

vascularização por entre o biomaterial. 

Os espectros apresentados no EITF, correspondem ao arcabouço compósito 

HA/COL, em que as bandas presentes são características da molécula de colágeno 

e da HA. A presença das bandas 3063cm-1 (amida B; C-H), 1650cm-1 (amida I; 

C=O), 1540 cm-1 (amida II; N-H) e 1230 cm-1 (amida III; C-N), indicam a composição 

das cadeias polipeptídicas presentes nas fibras de colágeno58. A presença de 

amidas indica a preservação da molécula de colágeno mesmo após o processo de 

síntese do arcabouço compósito. A vibração dos anéis pirrolidínicos da hidroxiprolina 

na banda 1450 cm-1 confirma, ainda, a existência do colágeno tipo I, compatível com 

a do osso, na matriz analisada82,107. O espectro de ETIF da porção inorgânica (HA) é 

evidenciado pelas bandas na região 500-1200cm-1, característica dos grupos PO4
3- 

como: 560cm-1 e 604cm-1 (PO4
3-, γ 4), 961cm-1 (PO4

3-, γ 1), 1030cm-1 (PO4
3-, γ 3), 

além das bandas 873cm-1 e 1420cm-1 80,107. Nota-se a presença da banda 1450cm-1, 

que está relacionada à substituição do grupo PO4
3- pelos grupos CO3

2-29,87. 

A presença dos grupos PO4
3- e CO3

2- indica a formação de HA carbonatada 

do tipo B e, consequentemente, deficiente em cálcio, semelhante à apatita biológica 

encontrada nos ossos104. Conclui-se que o processo físico-químico aplicado ao 

HA/COL conservou também a parte orgânica, revelando alguns aspectos 

semelhantes ao osso. 

A FDA (Food and Drugs Administration) considera um biomaterial como 

biocompatível, se ele não for tóxico, cancerígeno, antigênico ou mutagênico. Além 

disso, ele não deve interferir negativamente no processo de reparo dos tecidos. Os 

testes de compatibilidade do xenoenxerto no presente estudo, apresentaram 

resultados positivos tanto na citocompatibilidade, por não afetar a viabilidade das 

células (resultado semelhante ao grupo controle negativo - titânio), como no 

biológico, avaliado em subcutâneo e em calvária, por não induzir uma resposta 

imunoespecífica ou mesmo uma exacerbação da imunidade inata98, além de ser 

semelhante ao grupo controle padrão ouro (Hidroxiapatita)55. 

Muitos estudos tiveram êxito na utilização do compósito composto por 

colágeno e hidroxiapatita no processo de reparo de defeitos ósseos74,85,86. Esse 

sucesso está relacionado ao fato desta combinação formar uma estrutura 
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tridimensional, favorável ao processo de osteocondução, associada às 

características do colágeno que apresenta propriedades de osteoindução, 

degradação e de viabilidade celular, permitindo adesão, crescimento e 

diferenciação13 e da hidroxiapatita, que com sua superioridade de ostecondução e 

bioatividade, já é considerada um controle positivo para osteogênese ectópica in 

vivo49,71,78,94. A associação da hidroxiapatita ao colágeno, pode ainda aumentar a 

capacidade do biomaterial carrear células osteoprogenitoras, por conta da 

capacidade de aglutinação do colágeno, associada a capacidade de 

osteocondutividade da hidroxiapatita86. Este fato pode ser confirmado com a 

formação óssea de 1,7 vezes maior que o grupo controle, bem superior ao 

observado  

Em adição, os compósitos a base de hidroxiapatita-colágeno apresentaram 

biocompatibilidade quando colocados em contato com células da linhagem óssea 

(estudos in vitro) ou com o próprio tecido ósseo (estudos in vivo). O mesmo 

biomaterial xenógeno HA-COL deste trabalho, foi utilizado em estudos recentes 

como Paulo et al.74 e Silva et al.86. No primeiro trabalho74, o biomaterial foi testado 

isoladamente e em associação com células de periósteo autógeno de ratos. O grupo 

xenógeno associado às células de periósteo autógeno, não apresentou boa 

compatibilidade e não aumentou a formação de tecido ósseo nerformado, diferente 

de quando o material foi utilizado sozinho, que além de biocompatível, foi 

osteocondutor, similar ao autógeno e diferente do coágulo. 

No segundo trabalho86, os autores utilizaram apenas o enxerto xenógeno HA-

COL, comparando-o aos grupos controle. A avaliação radiográfica, permitiu concluir 

que houve um leve crescimento centrípeto de tecido ósseo neoformado nos grupos 

controle, a partir de 30 dias, enquanto para o grupo xenógeno, o resultado foi 

inconclusivo devido à radiopacidade do material não permitir a sua avaliação. A 

associação dos dados radiográficos com os dados macroscópicos e histológicos, 

permitiu os autores chegarem à conclusão que o biomaterial xenógeno foi 

semelhante ao enxerto autógeno e diferente do grupo coágulo no período de 3 

meses. 

Neste estudo, o biomaterial xenógeno HA-COL, foi avaliado até o período de 

9 meses no rato, fornecendo portanto dados de longa duração, que correspondem a 

quase uma vida inteira no ser humano. Assim como nos estudos de Paulo et al.74 e 

Silva et al.86, não houve diferença estatística significante no crescimento de tecido 
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ósseo neoformado entre os grupos autógeno e xenógeno. Nos resultados deste 

trabalho, avaliamos porém que, a partir do período de 6 meses, o crescimento de 

tecido ósseo foi significativo em todos os grupos e não houve diferença estatística 

significante entre os períodos de 6 e 9 meses (Figura 13.A). Apesar destes 

resultados, avaliamos a importância do enxerto xenógeno HA-COL em cirurgias que 

possam necessitar de um arcabouço de sustentação por um período mais 

duradouro, pois apesar do enxerto autógeno ser considerado como padrão ouro, ele 

apresentou mais de sua metade reabsorvida a partir do período de 6 meses (Figura 

13.B). 

Em defeitos ósseos alveolares, por exemplo, os biomateriais absorvíveis são 

mais frequentemente utilizados, pois é esperado que exista uma substituição do 

biomaterial pelo osso. Apesar da alta cristalinidade das partículas do biomaterial 

HA/COL deste estudo, que o impede de ser totalmente reabsorvido, ele apresenta 

suas indicações para certos tipos de cirurgias que não exija reabsorção completa. 

Esta importância está relacionada ao fato de biomateriais autógenos, por possuírem 

maior reabsorção em longos períodos, terem seu espaço reabsorvido ocupado por 

estruturas não interessantes ao reparo ósseo como tecido muscular, tecido adiposo 

e cutâneo, conforme verificado neste trabalho (Figura 14.B). 

Clinicamente, este xenoenxerto HA-COL já foi utilizado em pacientes. Faisool 

et al.30, concluiram em seu trabalho que o material pode ser considerado uma matriz 

de proliferação celular com propriedades osteocondutoras e possivelmente induzir a 

regeneração óssea. Ele afirma que não houve nenhum tipo de sinal de rejeição do 

material e que pode ser constatada integração total do enxerto com osso e com o 

implante, além de comprovada resistência mecânica do material após colocação de 

implantes com pontes fixas metalocerâmicas. Entendemos que não tenha ocorrido 

nenhum sinal de rejeição do biomaterial, dentro da condição experimental deste 

estudo, porém ele não específica o teste utilizado para comprovar a sua resistência 

mecânica e se utilizou de imagens radiográficas para avaliar a sua integração. 

Da mesma forma, esse material foi utilizado em outro estudo, associado ao 

osso autógeno, em elevação da mucosa de seio maxilar com instalação de implante, 

em que o autor concluiu a possibilidade de osseointegração. Entendemos que essa 

conclusão possa ser precipitada, já que o estudo foi realizado em apenas um caso 

clínico e não houve avaliação histológica da interface do complexo 

implante/material/osso após sua instalação1. 
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Um estudo utilizando compósitos de nano-hidroxiapatita, como biomiméticos, 

para reparo ósseo, demonstrou resultados positivos e até superiores ao HA/COL 

quando a nano-HA é utilizada com células mesenquimais indiferencidas97. 

Em estudo com cirurgia de elevação da mucosa do seio maxilar em coelhos, 

o tecido ósseo neoformado se apresentou mais maduro no grupo em que foi 

utilizado enxerto autógeno, porém, o enxerto xenógeno apresentou semelhança ao 

osso autógeno na formação de novo osso84, assim como o HA/COL no nosso 

estudo. 

Em um estudo que foi utilizado um xenoenxerto desmineralizado, o autor 

concluiu que o osso autógeno obteve maior formação de osso quando comparado 

ao xenógeno. Entretanto, este fato pôde ser explicado pela rápida reabsorção do 

tipo de enxerto xenógeno que foi utilizado, que prejudicou o reparo ósseo deste 

grupo28. 

Neste trabalho, a eficácia e eficiência do HA/COL, no quesito neoformação 

óssea, foi semelhante ao enxerto autógeno. Indústrias nacionais têm desenvolvido 

biomateriais que atendem aos requisitos de uma terapia eficaz quando se pensa em 

reparo ósseo37. No entanto, os trabalhos em animais não devem ser utilizados como 

única fonte de informação para determinar as características clínicas de um 

biomaterial e portanto, entendemos que ensaios clínicos duplo-cego controlados 

randomizados em humanos são ainda necessários.
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7 CONCLUSÃO 

 

O HA/COL é biomimético, biocompatível, osteocondutor e não-reabsorvível, 

constituindo promissora alternativa em casos de reparo ósseo. 
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