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Resumo 
 
 
Pintor AVB.  Avaliação da resposta biológica de compósito de PLGA e hidroxiapatita 

nanoestruturada  implantado em calvária de coelhos.  Estudo in vitro e in vivo 

  

 

Para a reconstrução terapêutica do tecido ósseo, arcabouços poliméricos 

associados as cerâmicas biotivas foram desenvolvidos.  Neste estudo foi avaliado 

comparativamente um composto de PLGA (Poly(lactide-co-glicolide) e hidroxiapatita 

nanoestruturada (Re-Oss®, Intra-Lock System®, EUA), nas suas formas de 

apresentação em pó e em massa. O biomaterial foi caracterizado estrutural e 

quimicamente por MEV (microscopia eletrônica de varredura) e EDS (energia 

dispersiva de superfície) antes e após a implantação. Antes da implantação, a 

análise por MEV do biomaterial em massa mostrou a existência de duas fases 

morfologicamente distintas, uma porosa e outra fibrosa, enquanto a forma em pó 

apresentou-se sob a forma de grânulos irregulares, de natureza porosa e tamanho 

variado.  A análise por EDS mostrou a presença dos íons cálcio, carbono e oxigênio 

na forma em massa e cálcio, carbono, oxigênio e fósforo na forma em pó.  Após a 

implantação, por MEV, foram observados a presença de osso preexistente e osso 

neoformado.  A composição química elemental pós-implantação, mostrou a 

presença de carbono, oxigênio, cálcio e fósforo.  Avaliação da citotoxicidade in vitro 

utilizando pré-osteoblastos murinos MC3T3-E1, foi executada pelo teste XTT, que 

avalia atividade mitocondrial.  Em ambas as formas do biomaterial encontramos 

considerável citotoxicidade, com viabilidade abaixo de 70% do controle.  Aprovado 

pelo CEUA/UFF sob o número 165/09, este trabalho avaliou in vivo o reparo ósseo 

após a implantação das formas do biomaterial na calvária de coelhos Branco da 

Nova Zelândia.  Em dezoito animais, sob anestesia geral, foram implantadas  as 

formas em pó e massa  do biomaterial em defeitos não-críticos de 4mm de diâmetro, 

e um terceiro defeito  de igual tamanho foi preenchido por coágulo sanguíneo 

(controle).  Os períodos experimentais foram 30, 60 e 90 dias,  após os quais, os 

animais anestesiados, foram eutanasiados e os blocos ósseos contendo as formas 
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do biomaterial e o controle coletados com margem de 5mm de cada lado do defeito 

e processados para inclusão em parafina (n=15) e em resina (n=3).  Foram obtidos 

cortes histológicos com 5µm de espessura dos blocos incluídos em parafina que 

após coloração com Hematoxicilina e Eosina, destinaram-se as análises histológica 

descritiva e histomorfométrica.  Os blocos incluídos em resina foram metalizados e 

submetidos a análise por MEV para avaliação das formas do biomaterial após 

implantação.  Foi realizada análise histológica descritiva, que mostrou neoformação 

óssea e ausência de reação inflamatória evidente para ambas as formas do 

biomaterial e o controle.  A avaliação histomorfométrica, mostrou que não houve 

diferença significativa na quantidade de osso neoformado entre os grupos 

experimentais pó, massa e controle.  Com os resultados obtidos conclui-se que 

ambos as formas do  material são biocompatíveis, osteocondutores e não houve 

diferença na resposta biológica as formas do biomaterial quando comparadas ao 

controle. 

 

Palavras-chave: 1. Osseointegração 2. Substitutos ósseos 3. Biomateriais 
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Abstract 
 
 
Pintor AVB. Biological response analysis of a PLGA and nanoestructured 

hydroxyapatite  composite implanted in rabbits’ calvaria.  In vitro and in vivo study 

  

 

Bone tissue engineering requires new biomaterials and some of them has been 

developed by using  biodegradable polymeric/bioactive ceramic  composites 

scaffolds for filling of bone defects.  The present study evaluated comparatively  two 

forms, powder and putty of the same biomaterial, a PLGA (Poly(lactide-co-glicolide))/ 

nanoescale hydroxyapatite (Re-Oss®, Intra-Lock System®, USA).  The biomaterial 

was characterized by SEM ( Scanning Electron Microscopy) and EDS (Energy 

Dispersive Espectrometer) before and after in vivo implantation.  Before implantation,  

SEM analysis of the putty form showed that it consisted of two different morphologic 

phases, a porous one and another fibrous.  The powder  analysis revealed porous 

particles with variable granulometry. EDS analysis showed the presence of calcium, 

carbon and oxygen in the putty form, while the powder showed phosphorus besides 

the other ones.  After implantation  both forms  triggered new bone formation areas 

and preexistent mature bone.  EDS revealed after implantation the presence of 

calcium, carbon, oxygen and phosphorus.   Cell viability response was evaluated by 

XTT test that measured the mitochondrial activity of MC3T3-E1 murine pre-

osteoblast cells exposed to both biomaterial forms extracts.  Powder and putty were 

considered cytotoxics, with viability ranging below 70% of the control.  Ethics 

Comission of Animal Use approved this project (CEUA/UFF 165/09).  Eighteen White 

New Zealand rabbits were submitted to general anesthesia for implanting of both 

composite forms in 4mm diameter non-critical-size defects in calvaria.  A third defect  

(same size) was filled with blood cloth (control).  After 30, 60 and 90 days, biological 

samples were collected for analysis.  Bone blocks were embedded in paraffin (n=15) 

and in resin (n=3).  Tissue blocks were secctioned at  5µm thicknesses and stained 

with Hematoxylin and Eosin (H&E), to histologic and histomorphometric analysis.  

Resin embedded blocks were metalized and analyzed by SEM and EDS.  Histologic 

analysis showed new bone formation and no inflammatory reaction in implantation 

sites.  Histomorphometric analysis showed that the amount of new bone formed was 
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not significant when compared the three experimental groups (powder, putty and 

control).  Altogether these results show that both composite forms are biocompatible 

and osteogenic, and no difference is observed to the biological response of both 

forms compared to control. 

 

 

Key-words: 1. Osseointegration  2. Bone Substitutes  3. Biomaterials  
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1. Introdução 

 

 

O tecido ósseo consiste em um nanocompósito constituído de fase 

orgânica caracterizada por: colágeno tipo I, proteínas não colagênicas como 

laminina, fibronectina e vitronectina,  água em hidrogel e células (osteoblastos, 

osteócitos e osteoclastos); e fase inorgânica constituída de hidroxiapatita, cujos 

cristais encontram-se 70% na forma nanodimensionada.8,97  

Este tecido é frequentemente acometido por patologias e traumas que 

superam sua capacidade fisiológica de regeneração.  No reparo terapêutico 

deste tecido, como alternativa mais confortável a utilização de enxertos 

autógenos, que requer a execução de dois sítios cirúrgicos; e segura, quanto a 

possibilidade de transmissão de doenças, pelo emprego de enxertos alógenos 

e xenógenos, são desenvolvidos biomateriais sintéticos que buscam a 

mimetização de suas características químicas e físicas.  Neste âmbito surgiram 

os arcabouços poliméricos tridimensionais biodegradáveis e bioreabsorvíveis 

associados às cerâmicas bioativas.57,61   

Os polímeros sintéticos mais utilizados na construção destes arcabouços 

são poli-α-hidroxi ésteres saturados incluindo PLA (ácido poli-láctico), PGA   

(ácido poli-glicólico) e seus copolímeros PLGA (poli(láctico-co-glicólico)).74  

Estes polímeros permitem através dos processos de síntese, da composição 

química e da configuração estrutural, controle de características essenciais ao 

emprego na engenharia de tecidos, tais como: alta porosidade e 

interconectividade dos poros, adequado diâmetro dos poros, 

biocompatibilidade, tempo de biodegradação compatível com a regeneração 

óssea em curso e propriedades mecânicas.53,74,85  Entretanto estes polímeros 

apresentam baixa bioatividade, ou seja baixa capacidade de interagir com 

tecidos vivos, de forma a estimular a adesão e integração dos implantes.83  

Assim, foram associados a materiais bioativos que favorecem a ligação 

química entre o implante e o tecido ósseo (osseointegração), sem a presença 

de cápsulas fibrosas.  Em função da similaridade química entre tais materiais e 
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a parte mineral óssea, os tecidos se ligam a eles, permitindo a osteocondução, 

através do recobrimento por células do tecido ósseo.5,38  A hidroxiapatita 

sintética apresenta propriedades de biocompatibilidade, bioatividade e 

semelhança química e estrutural com o tecido ósseo.47,68,74  Os compostos 

poliméricos de PLA, PGA e PLGA com hidroxiapatita apresentam como 

característica  a superação de limitações inerentes a ambos os materiais, a 

baixa bioatividade dos polímeros e as propriedades mecânicas pobres 

apresentada pela forma porosa da hidroxiapatita.47,57,74  

A concepção de emprego de arcabouços (scaffolds) baseia-se no 

funcionamento destes como implantes de fase intermediária, atuando como 

guias para a formação de novo tecido ósseo a medida que são biodegradados 

e bioreabsorvidos.64  São estruturas temporárias que fornecem suporte 

mecânico, mimetizam a matriz extracelular, permitem adesão, proliferação e 

diferenciação celular, além de transferirem sinais mecânicos para o  nível 

celular sob a forma de  estímulos.69 

O biomaterial composto de PLGA e hidroxiapatita nanoestruturada, 

comercialmente designado ReOss® (Intralock Systems, EUA), teve as suas 

formas de apresentação em pó e massa, avaliadas comparativamente neste 

estudo.  A avaliação foi executada em relação a morfologia,  

microscopicamente, in vitro quanto a citotoxidade e in vivo quanto a 

biocompatibilidade e resposta biológica como substituto ósseo.  
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2. Revisão de literatura 

 

 

 

2.1.  Tecido ósseo 

 

 

O tecido ósseo é uma forma especializada de tecido conjuntivo 

constituído por células e matriz extracelular.  Esta matriz apresenta como 

característica a presença de cristais de hidroxiapatita [Ca10 (PO4)6 (OH)2] que 

conferem a rigidez necessária para que este tecido desempenhe suas funções 

de sustentação e proteção.65,70,76  Além da parte inorgânica caracterizada pela 

hidroxiapatita nanodimensionada, estão presentes  na matriz substâncias 

orgânicas: colágeno tipo I (80%), osteonectina, osteocalcina, sialoproteína 

óssea, osteopontina,  proteoglicanas, fibronectina e outras em menor 

quantidade.70,97 

Anatomicamente, o osso apresenta-se na forma trabecular ou 

esponjosa, que apresenta porosidade em torno de 50-90%, com diâmetro de 

poros na ordem de 1mm, e osso denominado cortical, que apresenta estrutura 

mais sólida, com canais de Harvers (preenchidos por vasos e células 

osteoprogenitoras), com porosidade em torno de 3-12%.53  

 

 

 

2.1.1. Células ósseas 

 

 

As células associadas ao tecido ósseo são  as osteoprogenitoras, 

osteoblastos, osteócitos e osteoclastos.  As três primeiras podem ser 

consideradas como uma forma modulada do mesmo tipo celular.  As células 

osteoprogenitoras, originalmente células mesenquimais em repouso ou de 
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reserva, quando estimuladas diferenciam-se em osteoblastos, células capazes 

de sintetizar a matriz extracelular e induzir sua mineralização.  Estas por sua 

vez, a medida que ficam envoltas na matriz mineralizada, originam os 

osteócitos.76,80  Os osteoclastos originam-se pela fusão de células 

mononucleares, formando uma célula gigante multinucleada, capaz de 

degradar a matriz óssea.76 

As células osteoprogenitoras encontram-se na camada interna do 

periósteo, do endósteo e dos canais: medulares, de Harvers e de Volkmann.    

Durante os processos de crescimento ósseo e de remodelação óssea 

fisiológica diferenciam-se em osteoblastos.76,80 

Os osteoblastos são responsáveis pela síntese da matriz extracelular 

orgânica, inicialmente não mineralizada, denominada osteóide, e estão 

associados a sua mineralização.  Apresentam duas variantes, denominadas de 

mesenquimais e de superfície.  Na fase inicial de formação óssea, osteoblastos 

mesenquimais sintetizam osso não lamelar, cujas fibrilas de colágeno estão 

dispostas irregularmente em torno dessas células.  A medida que é formado 

este arcabouço estrutural, as células ditas de superfície,  assumem posição 

polarizada sobre a superfície de osso não lamelar e sintetizam nessa, 

moléculas de colágeno que se agregam em fibrilas num padrão organizado, 

ortogonal, dito lamelar.80  Durante a formação de osteóide, o processo de 

mineralização  parece ser iniciado pela secreção pelos osteoblastos de 

vesículas da matriz, estruturas de 50 a 200nm, revestidas de membrana, que 

contém depósitos minerais, estruturas cristalinas de hidroxiapatita e 

substâncias orgânicas.  Os cristais de hidroxiapatita crescem no interior das 

vesículas, que se rompem e o conteúdo lançado  origina nódulos 

mineralizados.  Entretanto  o processo pelo qual o colágeno é mineralizado 

ainda não está completamente elucidado.70 

Osteócitos representam as células maduras do tecido ósseo envoltas 

pela matriz mineralizada.80  Mantêm a matriz, ocupam lacunas e estendem 

prolongamentos citoplasmáticos através de canalículos para entrarem em 

contato com prolongamentos das células vizinhas.76  Nas porosidades criadas 

por este sistema lacunar e canalicular, o fluido intersticial desloca-se entrando 

e saindo de poros maiores associados aos vasos sanguíneos e nervos, quando 
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o osso recebe carga mecânica.  Este deslocamento parece ter dois efeitos 

sobre o  osso: interferir na manutenção da matriz, pelo aumento do transporte 

de solutos e nutrientes; e ativação dos osteócitos por deformação do 

citoesqueleto.15,80  Quando morrem por senescência ou trauma ao tecido, 

ocorre reabsorção da matriz por atividade osteoclástica e remodelação ou 

reparo pelos osteoblastos.76  

Os osteoclastos são células gigantes, multinucleadas, associadas ao 

catabolismo da matriz.70,76  São observados em locais onde está ocorrendo 

remodelação óssea.  Originam espaços, lacunas de Howship ou de 

reabsorção, através da liberação de enzimas hidrolíticas e ácidos orgânicos, 

responsáveis pela digestão extracelular da matriz.76 

O processo de homeostase óssea consiste fundamentalmente em um 

ciclo contínuo de remodelação fisiológica, pelo qual ocorre neoformação e 

degradação, mediado pelas células desse tecido.43,70  

 

  

2.1.2. Desenvolvimento embrionário 

 

 

O desenvolvimento do ossos ocorre por dois mecanismos de formação: 

intramembranosa e endocondral.76,80  Na  formação intramembranosa ocorre 

diferenciação de células mesenquimais em osteoblastos.  Aproximadamente na 

oitava semana de gestação de humanos, observa-se a primeira evidência de 

ossificação intramembranosa, quando células mesenquimais se agregam, 

condensam formando uma membrana.  Este tecido recém organizado torna-se 

mais vascularizado e  dele originam-se osteoblastos, que iniciam a síntese de 

matriz óssea.  As espículas formadas são então mineralizadas e sobre estas, 

células circundantes situadas na membrana proliferam dando origem a uma 

população osteoprogenitora, que diferenciam-se em osteoblastos e sintetizam 

matriz sobre as mesmas (crescimento aposicional).  Os ossos chatos do crânio 

e da face, a mandíbula e a clavícula, desenvolvem-se por este processo.76  
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Na formação endocondral, células mesenquimais se agregam e 

proliferam, diferenciando-se em condroblastos.  Estas células sintetizam matriz 

cartilaginosa, originando um modelo de  cartilagem hialina  que serve de 

arcabouço para o desenvolvimento do osso em formação.  Este modelo cresce 

por mecanismos de crescimento aposicional e intersticial.  O primeiro sinal de 

ossificação é observado quando ocorre uma alteração funcional nas células do 

pericôndrio, tecido conjuntivo denso que envolve o modelo, que passa a 

originar células osteoprogenitoras, que diferenciam-se em osteoblastos.  

Ocorrem uma  série de eventos histológicos concomitantes que perduram por 

todo crescimento e desenvolvimento até a fase adulta do indivíduo, originando 

os ossos das extremidades e os ossos que suportam peso.76,80  

 

 

2.1.3. Reparo ósseo 

 

 

O reparo ósseo, processo pelo qual o tecido retorna a sua estrutura e 

função normais após um dano, ocorre de maneiras diferentes, relacionadas ao 

ambiente biofísico encontrado, dependendo se há ou não mobilidade entre os 

fragmentos ósseos e do tamanho do espaço interfragmentos.  Sempre mediado 

pelos osteoblastos mesenquimais e/ou de superfície, com  formação de matriz 

óssea com padrões não-lamelar e lamelar.  Em situações de espaço 

interfragmentos  com mobilidade, ocorre reparo endocondral, com formação de 

calo ósseo.  Onde não há espaço e nem mobilidade, reparo ósseo primário, 

com remoção do tecido necrótico nas bordas da fratura ou osteotomia, feita 

pelos osteoclastos e síntese de osso lamelar paralelamente ao longo eixo do 

osso, sem necessidade de remodelação óssea posterior.  Quando há espaço 

maior que 0,1mm, sem mobilidade, ocorre reparo ósseo direto, há síntese de 

osso lamelar e não-lamelar inicialmente perpendicular ao longo eixo do osso, 

com remodelação óssea subsequente, para conformação óssea com o longo 

eixo do osso em reparo.  Quando está em execução um processo de distração 
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osteogênica, osso neoformado lamelar é disposto perpendicularmente  ao 

longo eixo ósseo.80    

 Entretanto, existem situações causadas por traumatismos extensos, 

patologias ou mesmo pelo tratamento cirúrgico necessário, em que o tecido 

ósseo não é capaz de se reparar a despeito da utilização de fixadores 

mecânicos isoladamente.  Tais defeitos denominados críticos, necessitam de 

preenchimento da lesão para seu reparo.64  

 

  

 

2.2. Biomateriais 

 

 

Compreendem uma classe de materiais sintéticos ou naturais capazes 

de restaurar ou substituir partes de um sistema vivo ou permanecer em contato 

com tecidos vivos.  Mais recentemente, foram descritos como materiais 

construídos, que atuando isoladamente ou como parte de um sistema, sejam 

capazes de direcionar o curso de um procedimento terapêutico ou diagnóstico, 

através do controle das interações com os tecidos vivos, em medicina humana 

ou veterinária.24,93  

O desenvolvimento de novos biomateriais constitui uma necessidade 

para o atendimento de uma crescente demanda originada pelo aumento da 

densidade e da longevidade  da população mundial.  A redução do número de 

cirurgias para substituição de implantes danificados, bem como dos custos 

envolvidos desde as fases de elaboração de biomateriais, implantação e 

acompanhamento são metas a serem alcançadas.60,83,97  Os biomateriais 

sintéticos representam uma alternativa viável, mais segura e com menor 

morbidez, em detrimento da utilização de enxertos ósseos autógenos, alógenos 

e xenógenos, como discutido com mais detalhes a seguir:  

Autógenos são denominados os enxertos realizados com  tecido 

coletado do próprio paciente, implicando na necessidade de realização de duas 
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cirurgias, nos sítios doador e receptor, tendo ainda como limitações a 

quantidade e qualidade de tecido que pode ser disponibilizada e a forma 

inapropriada dos enxertos.  A coleta de tecido ósseo no sítio doador está 

associada a possíveis complicações tais com hematomas, infecções, lesões a 

nervos e vasos, fraturas, dor crônica, instabilidade pélvica e comprometimento 

estético (crista ilíaca como sítio doador), além de maior período de 

convalescença e recursos públicos de saúde.60,77  

Alógenos são aqueles que tendo como doador um outro indivíduo da 

mesma espécie, obtido a partir de bancos de ossos humanos, necessitam de 

armazenamento especial e processamento para anulação do  risco de 

transmissão de doenças. Tal processamento pode reduzir as propriedades 

mecânicas do tecido ósseo original. Apresentam maior custo, possibilidade de 

imunogenicidade e limitações relacionadas a aspectos religiosos.60,77   

 Já os xenógenos, tem como doador um indivíduo de outra espécie, 

bovinos por exemplo, e o material coletado tem que ser processado 

adequadamente para anular a possibilidade de transmissão de doenças.  O 

procesamento permite a obtenção de osso com diferentes características, mais 

próximas do osso cortical ou do osso trabecular, este mais interessante pela 

porosidade que favorece a invasão celular e a vascularização do 

implante.10,12,33,77  

Os estudos que envolvem a possível utilização de um material como 

biomaterial, contemplam fundamentalmente aspectos tais como a avaliação de 

propriedades pertinentes ao emprego a que se destina, a ação do ambiente 

orgânico sobre o material e deste sobre o organismo.83  

A interação entre o material e organismo resulta em quatro 

possibilidades de resposta: se o material é tóxico, ocorre morte dos tecidos 

circundantes; se é atóxico e se dissolve, é substituído pelos tecidos; quando 

atóxico e inerte biologicamente, forma-se uma cápsula de tecido fibroso que o 

envolve; e se atóxico e biologicamente ativo, forma-se uma ligação físico-

química interfacial.37  Assim, esta interação  pode ser denominada tóxica, 

biodegradável, atóxica e bioativa.24,83 Quanto a resposta biológica  os 

biomateriais podem  ser classificados como: bioinertes, bioativos, bioreativos e 

biocompatíveis. 
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Bioinertes são materiais estáveis físico-quimicamente, praticamente 

inertes, que interagem de forma atóxica com os tecidos vivos, porém são 

envoltos por cápsula de  tecido fibroso que tende a isolá-los do meio. São 

exemplos cerâmicas como alumina e zircônia.39,8 

Biomateriais bioativos, como a hidroxiapatita, são capazes de 

estabelecer uma forte ligação química através da formação de uma camada de 

hidroxiapatita carbonatada superficial, com o tecido ósseo.  Alguns  vidros 

bioativos também se ligam a tecidos moles.  A hidroxiapatita formada é 

estrutural e químicamente semelhante ao tecido ósseo.  A adesão gerada é 

capaz de resistir a forças mecânicas.39  Estes materiais podem ser 

classificados quanto ao seu mecanismo de ação frente aos tecidos 

circundantes como: osteocondutores, que orientam a proliferação celular, 

permitindo a aposição de tecido ósseo, a partir de células osteoprogenitoras 

preexistentes; e osteoindutores que induzem células mesenquimais 

indiferenciadas a se diferenciarem em osteoblastos, induzindo a síntese de 

tecido ósseo.9,77  

Bioreativos compreendem os biomateriais como o titânio, que embora 

originalmente bioinertes, ao receberem tratamentos de superfície adquirem 

bioatividade, ou seja capacidade de ligarem-se aos tecidos e resistirem a 

cargas funcionais.8,26,72  

Biocompatíveis são os biomateriais que apresentam biocompatibilidade, 

ou melhor, comportam-se adequadamente em contato com um tecido receptor, 

quando aplicados apropriadamente.24   A interação entre  o material e os 

tecidos não resulta em irritação, lesão, inflamação, pirogenicidade, 

mutagenicidade, carcinogenidade, imunogenicidade ou toxicidade.8  

Biodegradáveis são os biomateriais que quando degradados por quebra 

de suas macromoléculas geram fragmentos ou produtos de degradação que 

são removidos do local do implante, porém não do organismo.  São 

básicamente representados pelos sistemas  poliméricos.49  
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2.2.1. Hidroxiapatita 

 

 

  As cerâmicas bioativas ou biocerâmicas, compreendem uma classe de 

biomateriais utilizados no reparo e reconstrução do sistema músculo-

esquelético,  que incluem materiais policristalinos como a hidroxiapatita, vidros 

bioativos e cerâmicas vítreas.24,39  

 O tecido ósseo apresenta na sua fase inorgânica da matriz cristais de 

hidroxiapatita [Ca10 (PO4)6 (OH)2], 70% destes na forma nanodimensionada,  

que conferem a rigidez necessária para que este tecido desempenhe suas 

funções de sustentação e proteção.70,76,97  Os íons cálcio (Ca) e fósforo (P) 

presentes na hidroxiapatita são essenciais para a formação óssea.  In vitro foi 

observado que a concentração de cálcio foi capaz de influenciar o 

comportamento de osteoblastos.  Cálcio em   baixa concentração (2-4mmol) foi 

adequado a proliferação celular e em médias concentrações (6-8mmol)  para 

mineralização da matriz extracelular.  Já altas concentrações (˃ 10mmol) foram 

citotóxicas.  Na remodelação óssea o cálcio extracelular participa do processo, 

ativando receptores intracelulares  sensíveis ao cálcio  presentes nos 

osteoblastos.  Fosfato inorgânico foi associado in vitro a aumento da  

expressão de proteína Gla da matriz, reguladora da formação óssea.45 

 A hidroxiapatita sintética, amplamente empregada como substituto 

ósseo, apresenta propriedades de biocompatibilidade, bioatividade e 

semelhança química e estrutural com o tecido ósseo.20,47,68,74  Entretanto sua 

alta dureza e baixa resistência à fratura, limitam seu uso em áreas de grande 

demanda mecânica, sendo empregada como material preenchedor e de 

recobrimento.24,57  Pode ser preparada nas formas porosa ou densa, em 

grânulos ou pó e sob a forma de revestimento.24   A forma densa empregada 

no preenchimento de defeitos ósseos, mostra biodegradação lenta e 

propriedades mecânicas superiores quando comparada à forma porosa.8,24,57,74    

A biodegradação da hidroxiapatita resulta em cálcio solúvel e sais de fosfato, 
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que são degradados pelo organismo pelas rotas de degragação dos tecidos 

duros.37  A hidroxiapatita nanocristalina biomimética ao tecido ósseo, pode ser 

preparada em meio aquoso e apresenta camada superficial hidratada com 

mobilidade iônica, o que facilita a interação com macromoléculas e as trocas 

iônicas com os fluidos circundantes.29 

Apresenta como os demais fosfatos cálcicos cristalinos degradação lenta 

in vivo, influenciada também  pela presença de micro ou macroporos, defeitos 

estruturais ou se está na forma densa.74 

As propriedades mecânicas sofrem redução quando há aumento de fase 

amorfa, de microporosidade e tamanho de partícula.  Alta cristalinidade, baixa 

porosidade e tamanho reduzido, estão associados a maior resistência a fratura, 

dureza, resistência à compressão e tensão.24,74,90  A cristalinidade está 

associada à temperatura de sinterização, assim quanto maior a temperatura, 

mais perfeitos são os cristais e mais lenta torna-se sua degradação.18  

Hidroxiapatita densa com propriedades mecânicas superiores pode ser 

sintetizada a partir de pó com razão Ca:P estequiométrica (1,67), com 

partículas homogêneas em relação ao tamanho, distribuição e morfologia.86,94  

A hidroxiapatita nanodimensionada sintética tem recebido particular interesse 

por parte dos pesquisadores, em virtude da similaridade química e estrutural, 

com a apatita biológica presente no tecido ósseo.6  Quando incorporada a 

matriz polimérica,  aumenta a bioatividade e as propriedades mecânicas dos 

compostos poliméricos obtidos, utilizados como substitutos 

ósseos.21,44,47,57,65,66,74,86  A possibilidade de uso destas partículas como veículo 

para administração de drogas como antibióticos, fatores de crescimento,  

anticancerígenos e vacinas, ou em outras aplicações médicas, também tem 

sido estudadas.67,81  As propriedades físico-químicas de superfície 

apresentadas por materiais em nanoescala diferem das observadas nos 

mesmos materiais nas formas convencionais e microestruturadas.62  Tais 

diferenças fundamentam-se na maior proporção de área de superfície em 

relação ao volume, na topografia e na química de superfície, que modificam a 

interação destes biomateriais com os tecidos vivos.92,95,97  Assim, faz-se 

necessária investigação e adaptação dos testes atuais para acessar as 
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características físico-químicas e biocompatibilidade para esta nova dimensão, 

já que a Fundação Nacional de Ciência Norte Americana previu que em 2015, 

metade dos produtos da indústria farmacêutica incorporarão 

nanotecnologia.1,42,51  

O efeito do tamanho de nanopartículas de hidroxiapatita foi estudado in 

vitro em células  humanas “osteoblast-like” MG-63 em relação sua 

biocompatibilidade.  Foram sintetizadas e caracterizadas fisico-quimicamente 

partículas com diâmetro aproximado de  20nm (np-20) e 80nm (np-80).    

Micropartículas (mp-HA) com aproximadamente 30-80nm de largura e 200-

500nm de comprimento serviram como controle.  A microscopia de transmissão 

(MET) revelou o aspecto esférico das nanoparticulas e em bastão das 

microdimensionadas.  A difração de raios-X (DRX) indicou somente a 

existência de fase de hidroxiapatita nas três amostras, com alta cristalinidade 

para a microdimensionada em contraste com a baixa cristalinidade 

apresentada pelas nanoparticuladas.  Não houve diferença significativa de 

cristalinidade entre estas.  A espectroscopia de infravermelho por transformada 

de Fourier (EITF) mostrou bandas de absrorção de fosfato (PO4 
-3 ) nas três 

amostras a 1030 e 570cm-1.  Picos de carbonato (CO3 
-2 )  (1420  e 875cm-1 ) 

mostraram que íons carbonato foram incorporados as formas nano, poucos na 

forma microdimensionada.  Pela a análise química todas as amostras 

apresentavam relação Ca : P em concordância com  o valor estequiométrico 

ideal de 1,67 para hidroxiapatita.  Foram obtidos filmes estérieis das amostras, 

sobre os quais foram semeadas  células  MG-63.  Análise quantitativa de 

proliferação celular  foi realizada após 1,3 e 5 dias de incubação.  Após 5 dias 

de incubação também foram avaliados o número de células presentes na 

superfície por microscopia de fluorescência (MF), após coloração com “acridine 

orange”;  a morfologia celular foi observada por MEV e MET.  E por detecção 

de citometria de fluxo a percentagem de células apoptóticas foi investigada.  A 

proliferação  celular  foi significativamente maior sobre a amostra  com np-20 

nos dias 3 e 5 pós incubação em relação a microdimensionada.  Dado 

confirmado pela maior cobertura celular das amostras np-20 e np-80 em 

relação a mp-HA, observado pela MF.  A morfologia celular observada sobre a 

amostra np-20 apresentou aspecto poligonal e espraiado com finos filipodes. 
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Em contraste, forma esférica com poucos filipodes foi observada sobre as 

amostras np-80 e mp-HA.  Por MET a morfologia celular também apresentou-

se mais favorável para a forma np-20.  Foi observado aumento da percentagem 

de células apoptóticas que acompanhou o aumento de tamanho  das 

partículas.  Foi demonstrado que a proliferação e a apoptose celular foram 

afetadas pelo tamanho das partículas de HA.  As np-20 mostraram-se mais 

eficientes na promoção do crescimento celular e na inibição da apoptose.81  

Em outro estudo que avaliou a razão de dissolução da hidroxiapatita no 

interior de células do tipo macrófagos humanos derivados de monócitos, e 

associou com os resultados de testes in vitro de viabilidade celular (MTT e 

LDH), foram sintetizadas quatro diferentes formas de hidroxiapatita:  duas 

nanoparticuladas e duas microparticuladas.  As formas nanodimensionadas 

foram obtidas na forma de suspensão em gel e em colóide com dimensões em 

torno de 50nm.  As microparticuladas foram obtidas a partir das amostras 

nanoparticuladas  por técnica de “spray drying” com dimensões de cerca de 

2151nm para a obtida a partir do gel e 1657nm para a originada do colóide.   

Estas amostras foram comparadas com amostra de nanopartícula comercial.  

As células foram expostas a 5 concentrações de partículas em meio de cultura 

adequado, 31, 62, 125, 250 e 500µg/ml.  A viabilidade celular foi avaliada 

quanto a atividade mitocondrial pelo teste XTT e quanto a integridade 

membranar pelo teste LDH (Lactato desidrogenase).  No teste XTT, a amostra 

nanoparticulada em gel apresentou-se mais tóxica, com redução da viabilidade 

celular para 59% já na concentração de 31 µg/ml, e esta redução foi dose-

dependente até atingir platô de 250-500 µg/ml.  A em colóide mostrou 

citotoxicidade a partir de 125µg/ml.  A nanodimensinada comercial comportou-

se como as formas microparticuladas apresentando citotoxicidade só nas 

concentrações de  250-500 µg/ml.  O teste LDH mostrou aumento na toxicidade 

dose-dependente para todas as amostras, e confirmou a maior toxicidade da 

amostra nanodimensionada em gel.  A incorporação da hidroxiapatita pelas 

células expostas a preparações com concentração de 125 µg/ml foi avaliada 

por análise estereológica de campos capturados por MET.  A maior parte das 

partículas foi sequestrada por fagossomas.  E a análise demonstrou que o 

volume celular total ocupado pelas partículas de HA, foi aproximadamente duas 
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vezes maior para as células expostas a forma nanoparticulada em gel em 

relação a forma coloidal, e três vezes superior em relação as expostas a forma 

microparticulada.  Foi observada correlação entre os testes  de viabilidade 

celular com a incorporação de hidroxiapatita pelas células.  Os autores 

atribuíram a interferência na homeostase intracelular do íon cálcio como 

provável causadora da citotoxicidade.67 

Foi realizado estudo que avaliou in vivo o comportamento de 

hidroxiapatita nanocristalina, na forma de pasta aquosa,  e sua associação com 

osso autógeno e alógeno na neoformação óssea em defeitos de 4mm 

(diâmetro) e 10mm de profundidade na metáfise distal de côndilos femorais de 

coelhos Branco da Nova Zelândia, nos tempos experimentais de 2,4,6,8 e 12 

semanas.  Foi observado que não ocorreu reabsorção completa da HA em 

nenhum dos tempos experimentais, e sim reabsorção periférica e a presença 

departículas desgarradas do corpo do implante envoltas em tecido ósseo 

neoformado, mas também associadas a áreas de reabsorção óssea em sítios 

distantes do local do implante, porém no mesmo osso.  Não foram identificadas 

reação inflamatória ou células gigantes multinucleadas na região do implante. 

Houve neoformação óssea, porém o corpo do implante permaneceu envolto 

por tecido conjuntivo fibroso com poucos contatos com o o novo osso.  Não 

houve diferença quanto a associação com osso autógeno ou alógeno.  Os 

autores sugerem que esta reabsorção óssea a distância seja investigada e 

concluíram que o material estudado foi biocompatível, mas devido a sua 

conformação em aglomerados com baixa porosidade a reabsorção foi 

considerada lenta.6   

  

2.2.2. Arcabouços poliméricos 

 

 

O tecido ósseo é frequentemente acometido por patologias e 

traumatismos que requerem reconstrução terapêutica. A busca por materiais 
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que mimetizem suas caracerísticas e sejam capazes de promover a 

regeneração necessária com maior conforto e menor risco relacionado ao 

procedimento, levou ao desenvolvimento de arcabouços tridimensionais 

sintéticos. Diversos materiais: metais, cerâmicas como a hidroxiapatita, 

polímeros naturais como colágeno e chitin/ chitosan,  poli-α-hidroxi ésteres e 

compostos foram avaliados para constituirem tais arcabouços.49,64  Surgiram 

então, os arcabouços poliméricos biodegradáveis e bioreabsorvíveis 

associados as cerâmicas bioativas como alternativa terapêutica viável na 

reconstrução de defeitos ósseos.21,44,,47,52,57,61,64,80  

A concepção de emprego destes arcabouços consiste no seu 

funcionamento como implantes de fase intermediária, isto é, atuando como 

guias para a formação de novo tecido ósseo, a medida que são biodegradados 

e bioreabsorvidos.64   Agem como estruturas temporárias que fornecem suporte 

mecânico, mimetizam a matriz extracelular, permitindo adesão, proliferação e 

diferenciação celular, além de transferirem sinais mecânicos para o nível 

celular sob a forma de estímulos.69  Quando as células aderem a um substrato, 

importantes mecanismos intracelulares mediados principalmente pelas 

integrinas, responsáveis pela dinâmica de sinalização entre a superfície celular 

e a matriz extracelular, são iniciados.  A manutenção destes mecanismos se 

faz importante durante todo o processo de adesão, diferenciação e proliferação 

celular.96 

Um polímero é uma macromolécula formada pela repetição de unidades 

químicas menores denominadas monômeros unidas por ligações covalentes. 

Quando o polímero é formado pela repetição de diferentes unidades 

monoméricas, são designados como copolímeros. 

As propriedades de biodegradação e bioreabsorção apresentadas por  

alguns polímeros  podem ser melhor compreendidas a partir das definições de 

Vert.  Assim, biodegradação refere-se a quebra das macromoléculas em 

fragmentos ou produtos de degradação que podem ser removidos do sítio de 

implantação, mas não do organismo.  Já bioreabsorção relaciona-se com a 

degradação inicialmente interna, do corpo do implante, com eliminação total do 
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material original e de seus  possíveis produtos de degradação, seja por filtração 

ou por via metabólica.49 

Outras propriedades relacionadas com a degradação  dos polímeros são 

bioerosão e bioabsorção.  A bioerosão caracteriza-se pela degradação da 

superfície do implante, com posterior reabsorção, ou seja remoção total dos 

produtos de degradação.  E bioabsorção reflete a dissolução do material em 

fluidos corporais, sem quebra das macromoléculas.  Pode relacionar-se 

também com o termo bioreabsorção, desde que as macromoléculas sejam 

excretadas do organismo.49  

Um arcabouço ideal para regeneração óssea deveria possuir as 

seguintes características: atuar como modelo tridimensional, apresentar 

porosidade controlada e interconectada para direcionamento do crescimento 

celular na forma física desejada e suporte da vascularização do tecido em 

crescimento, reabsorver em tempo equivalente à neoformação óssea em curso, 

resultar em subprodutos atóxicos e de fácil excreção pelo organismo, ser 

biocompatível, promover osteocondução e osteoindução, ser bioativo, 

apresentar propriedades mecânicas similares as do osso nativo, tolerar 

esterilização, permitir conformação adequada aos defeitos a serem tratados e 

apresentar custo que permita sua produção em escala industrial.49,64,74,91  

Os polímeros sintéticos mais empregados na construção destes 

arcabouços são poli-α-hidroxi ésteres saturados incluindo PLA (ácido poli- 

láctico), PGA (ácido poli-glicólico) e seus copolímeros PLGA ( ácido poli-láctico-

co-glicólico).74  Estes polímeros permitem através dos processos de síntese, da 

composição química e da configuração estrutural, controle de características 

essenciais a sua aplicação na engenharia de tecidos, tais como alta porosidade 

e interconectividade dos poros, adequado diâmetro dos poros, 

biocompatibilidade, tempo de biodegradação compatível com a regeneração 

óssea em curso e propriedades mecânicas.53,74,85  Entretanto estes polímeros 

apresentam baixa bioatividade, ou seja baixa capacidade de interagir com 

tecidos vivos, de forma a estimular a adesão e integração dos implantes.83 
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 Porosidade é definida como o percentual de espaços vazios 

encontrados em um sólido. A alta porosidade e interconectividade dos poros do 

arcabouço, são necessárias para assegurar: adequada vascularização, 

transporte de nutrientes, direcionamento do crescimento celular sobre e no 

interior do arcabouço, proliferação celular e melhorar a estabilidade mecânica 

do implante em relação ao osso preexistente, por aumento da área de 

superfície.24,53,74  Porosidade em torno de 90%, com diâmetro de poros mínimo 

de 100µm são necessários para atingir os objetivos.74   A macroporosidade 

associada a diâmetro de poros ˃50µm53 ou  ˃100µm24 está relacionada com a 

colonização celular e tem forte impacto sobre o resultado osteogênico. A 

microporosidade, diâmetro de poros ˂10µm está associada a aumento de área 

de superfície e parece favorecer a adsorção de proteínas osteogênicas.53  A 

interconectividade dos poros, permite a distribuição e migração celular e 

favorece a formação de vasos saguíneos, importantes para o suporte do tecido 

em formação.24  Associada a porosidade, a textura de superfície resultante do 

arcabouço, aumenta a fixação, proliferação e diferenciação das células 

osteogênicas.53 

Avaliação do efeito da arquitetura de arcabouço sobre a resposta do 

tecido ósseo em defeitos não-críticos (8mm) em calvária de coelhos foi 

realizada testando a hipótese que  arcabouços com geometria controlada 

(tamanho e distribuição de poros) originariam padrão de formação óssea 

diferente daqueles com tamanho de poros variados.  Neste estudo quatro tipos 

de arcabouços: 1)PLGA (50:50) com partículas de fosfato tricálcico e canais 

axiais e radiais e porosidade controlada (125-150µm), 2) de poli(DTE 

carbonato) com a mesma geometria e porosidade, 3) de PDTEC com canais 

horizontais ao plano do implante e poros maiores (500µm) e paredes sólidas, 4) 

de PDTEC idêntico ao anterior, com porosidade nas paredes de 80%,  foram 

fabricados por técnica “3-D printing” (3D; Theriform process, Therics, Inc., 

Princeton,NJ) e o controle utilizado foi o Interpore 500 (Interpore Cross, Irvine, 

CA), arcabouço de hidroxiapatita comercialmente disponível.  Após 

implantação e os períodos experimentais de oito e 16 semanas, foi observado 

que não houve diferença significativa em relação a  quantidade de osso 
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neoformado, entretanto o padrão de formação óssea seguiu  a morfologia dos 

arcabouços.84 

A porosidade precisa ser controlada para que não ocorra 

comprometimento das propriedades mecânicas do arcabouço.53  Este controle 

pode ser obtido através do processo de síntese do arcabouço polimérico. 

A degradação dos polímeros bioreabsorvíveis PLA, PGA e copolímeros 

como o  PLGA ocorre por hidrólise das ligações éster.  A quebra destas 

ligações origina dois grupos terminais, um hidroxila e outro carboxila.  Os 

grupos terminais carboxila formados são capazes da catalisar a hidrólise de 

outras ligações éster, gerando um efeito denominado autocatálise.  Este 

processo se caracteriza por ser mais rápido no interior do corpo do implante do 

que na superfície.  Os oligômeros, polímeros de baixo peso molecular, 

resultantes da fase inicial de degradação, que estão próximos a superfície 

conseguem ultrapassá-la, mas os que estão no interior do implante, não se 

difundem da matriz, acidificando-a.  Estabelece-se assim uma degradação 

heterogênea, mais acelerada no interior do arcabouço.  Ocorre também um 

relativo  tamponamento in vivo dos grupos carboxila presentes na superfície, 

reduzindo a acidez.  Assim observa-se duas populações de macromoléculas 

degradando em velocidades diferentes.  Quando degradados, PLA, PGA e 

PLGA  originam  ácidos: láctico, glicólico e láctico e glicólico, respectivamente. 

Estes subprodutos apresentam rota natural metabólica de eliminação através 

do Ciclo de Krebs e do ciclo da uréia, resultando em gás carbônico e água 

(Figura 1).  São bioreaborvidos, com eliminação pela urina e 

respiração.4,36,49,50,63,74,88   Entretanto se os tecidos circundantes ao implante, 

apresentam baixa capacidade de eliminação, seja por pobre vascularização ou 

baixa atividade metabólica, a acidez pode causar distúrbios locais temporários 

com possível reação inflamatória e até osteolítica.49,50  
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Figura 1. Rotas metabólicas de bioreabsorção de PLA pelo ciclo de Krebs e 

PGA pelo ciclo da uréia (BARBANTI et al., 20054 ,adaptado por Zambuzzi WF, 

2012). 

  

Outros fatores que alteram o processo de degradação destes polímeros 

são: composição química, configuração estrutural, massa molar, condições do 

ambiente, cristalinidade, tamanho do implante, morfologia relacionada a 

porosidade e hidrofilia.  Em relação a composição química e cristalinidade, a 

quiralidade do carbono, permite a síntese de polímeros com  distribuição 

alaetória  de unidades destro rotatórias (D) ou levo rotatórias (L) das unidades 
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de PLA, o que gera um composto amorfo, mais facilmente hidrolisado em 

relação a compostos parcialmente cristalinos.  Copolímeros contendo 

percentual maior de PGA, mais hidrofílico que o PLA, também degradam mais 

facilmente.  O tempo de degradação destes polímeros varia desde 1-2 meses 

para PLGA na proporção 50/50 amorfo, ate 1-2 anos para o PLLA 

semicristalino.4,59,63,74,88  

A biodegradação por macrófagos (linhagem celular macrófagos murinos, 

RAW 264.7) de finos filmes  de PLGA e PLGA/HA (PLGA/hidroxiapatita) e 

PLGA/β-TCP (PLGA/β- fosfato tricálcico) preparados a partir de PLGA 

comercial acrescido das partículas bioativas e moldados com técnica de 

evaporação de solvente (acetona), foi observada in vitro.  Análises de 

viabilidade celular,  MEV (microscopia eletrônica de varredura) das superfícies 

e microscopia Focused Ion Beam (FIB), foram executadas nos tempos 

experimentais um  e sete dias.  Os autores não observaram  diferença entre as 

amostras em ambos os períodos quanto a viabilidade celular pela aplicação de 

teste LIVE-DEAD kit (Molecular Probes), que utiliza dois corantes 

fluorescentes, calceína (marcador das células viáveis, em verde) e ethidium 

homodymer-1 (marcador das células mortas, em vermelho), onde todas 

alcançaram valores de viabilidade próximos de 100%.  Na análise por MEV 

verificaram que as células, individualmente ou em grupo como células gigantes 

multinucleadas, se aderiram e proliferaram mais eficientemente nos filmes com 

partículas bioativas de hidroxiapatita e foram capazes de causar erosão 

superficial.  Por FIB observou-se a inserção de pseudópodes nos filmes de 

PLGA, compartimentando a região originando lacunas de erosão.88   

O PLGA é um copolímero biodegradável e bioreabsorvível, utilizado na 

fabricação de fios de sutura, aparatos ortopédicos e como sistemas controlados 

de administração de drogas medicamentosas.  Como veículo apresenta como 

vantagens a biocompatibilidade, a possibilidade de controle de administração 

desde vários dias até meses, facilidade de administração por via injetável e 

bioreabsorção.31,40,41,54,56,59,82,88   

Com a intenção de controlar a acidez gerada pelos produtos de 

degradação destes polímeros e aumentar a bioatividade dos arcabouços, foram 
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desenvolvidos compostos associando-os às cerâmicas bioativas como a 

hidroxiapatita, para o reparo do tecido ósseo.41,47,57,74  

 

2.2.3. Compostos de PLGA e hidroxiapatita 

 

   

A associação de arcabouços poliméricos PLA, PGA e PLGA com 

hidroxiapatita  (cerâmica bioativa) justifica-se pela superação de limitações 

inerentes a ambos os materiais, a baixa bioatividade dos polímeros e as 

propriedades mecânicas pobres apresentada pela forma porosa da 

hidroxiapatita.  Como explica Hench40, os materiais bioativos foram modificados 

para tornarem-se bioreabsorvíveis e os polímeros bioreabsorvíveis para 

tornarem-se bioativos.  Estes compostos apresentam como vantagens: 

facilidade de processamento e conservação; efeito de controle do pH nos 

tecidos circundantes ao implante, através do tamponamento do pH ácido dos 

produtos de degradação destes polímeros (ácidos láctico e glicólico)  pelos 

componentes alcalinos de degradação da hidroxiapatita; degradação acelerada 

da hidroxiapatita pelo acidificação do meio, disponibilizando cálcio e fosfato 

para neoformação óssea; a existência de mecanismos naturais de remoção 

completa dos ácidos gerados (bioreabsorção); controle do tempo de 

degradação do composto, relacionado a sua composição (polímero ou 

copolímero; peso molecular; cristalinidade e aumento da hidrofilia da matriz 

polimérica.3,21,29,32,41,44,47,57,65,66,74  

A biodegradação de composto de PLGA/HA comparada in vitro e in vivo, 

por Espectroscopia de Infra Vermelho, analisando os grupos químicos 

encontrados  e por Ressonância Magnética Nuclear, observando as 

sequências das unidades monoméricas nos tempos experimentais 2, 4, 8, 16, 

32 semanas (in vitro) e 2, 3, 6, 12, 24 e 48 semanas pós implantação foi 

estudada.  As condições in vivo tais como pH, temperatura, stress e a presença 

de biomoléculas são capazes de modificar a degradação in vivo dos 
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polímeros.63  Foi observado que a degradação in vivo do composto foi mais 

rápida quando comparada ao controle PLGA.  Ocorreu decréscimo mais 

acelerado  das unidades do ácido glicólico em relação as unidades do ácido 

láctico até seis semanas para o composto e até doze a quinze semanas para o 

PLGA.14  

 

 

2.2.3.1. Processamento 

 

 

Os arcabouços poliméricos porosos  podem ser fabricados por diferentes 

processos como: evaporação de solvente com adição e lixiviação de sal ou 

freeze drying  como método porogênico (solvent casting/ particulate leaching), 

inversão de fases, freeze drying, polimerização, injeção de gás (gas foaming), 

compression molding, sinterização, electrospinning e tecnologias de 

prototipagem rápida também denominadas  solid free-form fabrication que 

incluem os métodos   fused deposition modelling e impressão 3-D (3-D 

printing).4,32,49,61,73,74,91  

A evaporação de solvente com adição e lixiviação de sal, consiste na 

dissolução do polímero em um solvente, adição de sal (NaCl) ou sacarose 

como agente porogênico, colocação em molde e  posterior remoção do 

solvente  e do sal.  Apresenta como vantagem, a simplicidade do processo e  

como desvantagem a possibilidade de permanência de resíduos de solvente 

que podem reduzir a biocompatibilidade.4,32,49,74  

Na inversão de fases, ocorre separação de duas fases fluidas diferentes, 

líquido/líquido ou líquido/sólido, que apresentam componentes diferentes.  A 

separação das fases é feita por agentes térmicos ou químicos.  Também 

envolve o uso de solventes.4,32,49,74   
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Freeze drying consiste na mistura de água (agente porogênico) a uma 

solução de solvente com polímero, que é resfriada e posteriormente congelada 

em temperaturas sequenciais e passa pelo processo de secagem para 

remoção da água e do solvente.32 

Polimerização refere-se a um processo semelhante ao da evaporação 

com lixiviação, entretanto são necessárias altas temperaturas e adição de 

metais como iniciadores da polimerização que podem comprometer a 

biocompatibilidade.32 

Na injeção de gás, partículas de polímero são associadas a  partículas 

porogênicas (sal) e gás carbônico (CO2) sobre pressão, com subsequente 

queda brusca na pressão de gás.  Esta queda causa nucleação e expansão 

das bolhas de gás por instabilidade termodinâmica e fusão das partículas 

poliméricas.  Apresenta como vantagens a ausência de solventes e altas 

temperaturas. 4,32,49,74    

 No processo de compression molding é aplicada pressão sobre um 

molde aquecido, fazendo com que o material preencha-o. Como vantagem 

apresenta a possibilidade de conformação de formas complicadas de 

aparatos.32 

Na sinterização as partículas são aquecidas até que se unam. Para a 

fabricação de arcabouços, as partículas poliméricas são colocadas em um 

molde e  aquecidas a 75º or 24 horas, depois  o arcabouço é resfriado a 

temperatura ambiente.32 

A técnica de eletrospinning envolve forças elétricas para a obtenção de 

fibras nanodimensionadas. Ocorre quando as forças elétricas são aplicadas na 

superfície da solução de um polímero em solvente, rompendo a tensão 

superficial e permitindo que a solução seja ejetada em jato através de uma 

seringa . Estes jatos depositados em superfície coletora, originam as 

fibras.25,51,73,91  

 Prototipagem rápida refere-se as tecnologias pelas quais é possível a 

fabricação de artefatos customizados, individualizados, através da deposição 
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de camadas sucessivas  de material e partículas, definidas por programa do 

computador, computer aided design (CAD), sem subtração de material.32  Na 

técnica de impressão tridimensional (3-D printing) um agente de ligação é 

depositado, por uma cabeça impressora, sobre uma camada de pó, formando 

as camadas sucessivas, até a finalização do artefato.  É totalmente realizado a 

temperatura ambiente.  Na técnica de fused deposition modelling, pode ser 

utilizado arquivo digital obtido pela captura de imgens por tomografia 

computadorizada ou ressonância magnética de pacientes.  Na estação CAD, o 

modelo é elaborado e o material polimérico termoplástico é extruído numa fase 

semi-líquida, camada por camada, formando o artefato desejado.49 

Arcabouços poliméricos acrescidos de cerâmica bioativa como a 

hidroxiapatita, podem ser fabricados por processo de inversão de fases, 

evaporação de solvente com lixiviação, solid free-form techniques, sinterização 

de microesferas, electrospinning, recobrimento de arcabouço e injeção de 

gás.32  

Em 2006, Kim et al. 57 desenvolveram e publicaram rota de fabricação 

por injeção de gás e lixiviação (gas forming/ particulate leaching) com maior 

exposição de hidroxiapatita na superfície do arcabouço do que os fabricados 

com técnica de evaporação de solvente.  Esta é a rota de fabricação 

(barosíntese) citada pelo fabricante (Intra-Lock® System Internationational, 

Boca Raton, EUA) do biomaterial ReOss®   nas referências bibliográficas de 

apresentação do material.  Realizaram estudo comparativo entre arcabouços 

sintetizados pelas rotas de injeção de gás com e sem adição de hidroxiapatita e 

de evaporação de solvente com hidroxiapatita, observando a porosidade, as 

propriedades mecânicas e a exposição de cálcio na superfície.  Arcabouços 

obtidos por ambos os processos foram semeados com osteoblastos de calvária 

de ratos cultivados in vitro e também  implantados em subcutâneo de ratos.  A 

neoformação óssea in vivo foi avaliada e in vitro foi observada a eficiência de 

plaqueamento e crescimento do número de células após 8 semanas.  Os 

resultados dos testes de caracterização por porosimetria de inclusão de 

mercúrio e MEV, mostraram que a rota de injeção de gás, originou uma 

estrutura altamente porosa, sem formação de película na superfície.  A 
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estrutura porosa  observada em corte tranversal dos arcabouços  sintetizados 

por ambas as rotas foi semelhante.  Porém o método por evaporação de 

solvente originou poros com tamanho de 100-200µm, enquanto que a rota por 

gás, gerou dois níveis de porosidade: macroporos interconectados  com 

tamanho de 100-200µm, originados pela lixiviação do sal e microporos 

fechados com 10-45µm, originados pelo CO2.  A porosidade média foi  91,3%  

±  3% para os arcabouços obtidos por rota com injeção de gás e 85 ± 3% para 

os obtidos por evaporação de solvente.  A avaliação das propriedades 

mecânicas mostrou que o módulo de compressão  médio foi de 2,3 ± 0,4 MPa 

para os obtidos por evaporação de solvente e 4,5 ± 0,3 MPa para os 

sintetizados por injeção de gás.  Enquanto o módulo de tensão médio foi 2,0 ± 

0,1 MPa e 26,9 ± 0,2 MPa para os obtidos pela rota de injeção de gás e com 

sovente respectivamente.  A composição química de superfície avaliada por 

Espectroscopia fotoeletrônica de raios-X, mostrou que a razão atômica de 

cálcio exposta na superfície foi 156% superior nos arcabouços sintetizados por 

injeção de gás em comparação a rota com uso de solvente.  No estudo in vitro, 

foi observado que ambos os arcabouços contendo hidroxiapatita permitiram 

adesão e proliferação celular.  A densidade celular inicial de 2,00 x 106 células 

por arcabouço, resultou em 66,5%  e 62% de adesão nos arcabouços por 

injeção de gás e por solvente, respectivamente, após um dia. Os osteoblastos 

cresceram mais rapidamente nos arcabouços por injeção de gás.  Em quatro 

semanas a densidade foi de 2,48 x 106 células por arcabouço para os de 

injeção de gás e 2,19 x 106 células por arcabouço para os obtidos com 

solvente.  No estudo in vivo, a análise histomorfométrica mostrou maior 

quantidade de osso neoformado nos arcabouços compostos obtidos através de 

injeção de gás, comparados aos por solvente e os sem hidroxiapatita.  Os 

autores concluiram que a rota descrita por injeção de gás mostrou maior 

potencial osteogênico in vivo e in vitro e melhores propriedades mecânicas. 

Composto de PLGA/HA (hidroxiapatita) nanodimensionada foi 

sintetizado por Huang et al.47, por rota de inversão de fases induzida 

termicamente.  O efeito da composição do solvente foi avaliada na síntese de 

arcabouços de PLGA/HA na razão 95/5 preparados com 10% (peso/volume) de 

PLGA/solvente.  As diferentes composições dos solventes (1,4-dioxano/água 
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(85/15)) e (1,4-dioxano/água (87/13)) resultaram em poros mais 

interconectados e regulares na composição 87/13.   Macroporos (˃100µm) 

foram gerados por ambas as concentrações. O efeito da concentração de 

polímero 8 e 10% (p/v) de PLGA/HA (95/5) em solvente, foi avaliada.  Foi 

observado que a concentração de 8% resultou em  macroporos abertos mais 

regulares.  A concentração de HA, percentual por peso, nos arcabouços de 

PLGA/HA, influenciou a porosidade e a resistência a compressão.  As 

concentrações de 5, 10, 15, 20 e 25% de HA  testadas originaram grau de 

porosidade (%) decrescente com o aumento da concentração de HA.  E a 

resistência à compressão (MPa) foi diratamente proporcional ao aumento da 

concentração de HA.  

Arcabouços nanofibrosos compostos de PLGA/HA, com partículas de 

HA incorporadas foram sintetizados por eletrospinning.  A partir de PLGA 85/15 

(comercial)  e partículas de hidroxiapatita entre 100-150nm em diferentes 

proporções em  peso (1, 5, 10 e 20%).  Os arcabouços fibrosos com baixa 

proporção (1%) de hidroxiapatita não apresentaram aglomerados e esta 

encontrava-se bem dispersa nas fibras.  Concentrações de 5-10%  geraram 

fibras com diâmetro maior, superior ao nanométrico, e com 20%, as fibras 

tiveram seu diâmetro novamente reduzido, mas com defeitos, quebradiças.52  

O processo desenvolvido por Cui et al.21, de sinterização com 

incorporação de partículas nanométricas de HA recobertas por oligômero de 

ácido láctico, com a intenção de promover maior adesão e melhor distribuição 

das partículas bioativas na matriz polimérica, resultou em biomaterial 

biocompatível, osteogênico, homogêneo e com boas propriedades mecânicas 

associadas com o conteúdo de partículas de HA recobertas de 10 e 20% em 

peso.  As razões de 5 e 40% em peso não resultaram em propriedades 

mecânicas superiores e esta última tão pouco promoveu melhores resultados 

relacionados a adesão e proliferação celular, provavelmente pela excessiva 

rugosidade e irregularidade de superfície.  

Estudo realizado por Liu & Webster65 avaliou as propriedades mecânicas 

de compostos de PLGA e partículas nanodimensionadas de cerâmica 

(hidroxiapatita e titania) bem dispersas e em aglomerados, mantendo constante 
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(30%) a concentração  das nanopartículas na matriz polimérica.  Foi 

empregado um sonificador atuando com potência de 3W para obter 

aglomerados e 9W para a forma dispersa.  As superfícies e topografia dos 

compostos foram avaliadas por MEV.  Testes de compressão e tensão foram 

executados.  Os compostos de PLGA/NHA (nanohidroxiapatita) em ambas as 

formas aglomerada e dispersa, apresentaram módulos de tensão e 

compressão superiores ao controle PLGA.  Foi observado que os módulos de 

tensão e compressão foram levemente superiores para o composto com 

partículas aglomeradas em relação ao com partículas bem dispersas.   

Entretanto, este mostrou maior ductibilidade. 

As propriedades mecânicas, módulo de elasticidade e resistência 

flexural foram alteradas com  o aumento percentual em peso de micropartículas 

de hidroxiapatita de diferentes tamanhos em matrizes de PLLA e PLGA.  O 

módulo de elasticidade aumentou com a maior concentração das partículas, 

enquanto resistência flexural foi reduzida.22  

Hasegawa et al.35 em  estudo de longa duração até sete anos após 

implantação de pinos de PLLA/HA em tíbia, reforçados com diferentes 

concentrações de hidroxiapatita calcinada e não-calcinada (não sinterizada)  

em diferentes concentrações,  30 e 40% em peso, implantados em fêmur distal 

de 25 coelhos Japoneses, não observou reação inflamatória, oesteolítica ou 

osteoartrite após o período de quatro anos.  Dezessete animais foram 

eutanasiados nos períodos dois, três e quatro anos pós implantação.  Quatro 

morreram quatro anos após a implantação naturalmente.  E quatro morreram 

também naturalmente aos 66, 76,79 e 88 meses.  Foram realizadas análises 

radiográficas, histológica e histomorfométrica para avaliar a reabsorção 

(encolhimento) do pino.  Os resultados (animais do tempo experimental 88 

meses) foram similares para ambas as concentrações de HA, sem reações 

inflamatórias evidentes, embora a presença de um espaço entre o pino e o 

osso trabecular circundante.  Foi observado redução da secção transversal dos 

pinos e neoformação óssea.  

Coimbra et al. 17, em 2009, avaliaram composto de PLGA/HA na forma 

de apresentação em pó (ReOssTM, Boca Raton, EUA), e  beta-fosfato tricálcico 
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(β-TCP) (SynthoGraftTM , Boston, EUA).  Os biomateriais foram caracterizados 

por MEV, MET (microscopia eletrônica de transmissão), DRX (difração de 

raios-X) e EVIVTF (espectroscopia vibracional no infravermelho por 

transformada de Fourier).  A citotoxicidade foi avaliada in vitro segundo a ISO 

(International Standadrs Organization)  19993-5.  Avaliação in vivo foi 

executada com a implantação dos biomateriais em defeitos não críticos (5,5mm 

de diâmetro) em calvária de ratos Wistar, tendo coágulo sanguíneo como 

controle e posterior exame da quantidade de osso neoformado através  de  

µTC (micro tomografia computadorizada).  A composição química elemental foi 

avaliada por (EDS) Espectroscopia de Energia Dispersiva.  Os grupos químicos 

e a cristalinidade, determinadas por EVIVTF.   A análise por EDS detectou a 

presença dos íons cálcio, fósforo, silício e magnésio no biomaterial composto 

de PLGA/HA e cálcio e fósforo no β-TCP.  Os bandas (cm-l) químicas 

detectadas por EVIVTF do composto PLGA/HA, foram 3792 OH-HA; 2998 C-

CH3 ; 2883 C-H-CH2 ; 1187 C-O; 1087 v3 PO4 ; 1039 Si-O-Si ou 1040 PO4 ; 960 

PO4 ; 601 PO4  e 563 α-TCP.  No estudo in vitro, o índice de citotoxicidade 50% 

(IC(50%)), concentração de extrato necessária para matar 50% das células, foi 

avaliado.  O controle negativo apresentou  IC(50%) ~ 100, ou seja sem efeito 

citotóxico.  O fenol IC(50%)  ~ 0, citotóxico.  Os biomateriais em pó não 

apresentaram citotoxicidade até as concentrações  50%, com valores de IC(50%)   

próximos ao do controle negativo.   Na concentração 100%, o IC50% foi reduzido 

para ~ 65 para ambos os materiais, a viabilidade celular foi  de 

aproximadamente 65% do controle.  No estudo in vivo, a avaliação 

histomorfométrica foi realizada a partir das imagens capturadas por µTC.  A 

reconstrução 3-D do osso neoformado foi feita a partir  de um template 

restringindo as margens do defeito.  Após 4 semanas, ambos os grupos de 

biomateriais apresentaram osso neoformado nas margens e na região central.  

Em oito semanas os defeitos apresentaram maior quantidade de tecido ósseo 

por todo o defeito.  O volume total de osso neoformado em 4 semanas, foi de 

14,8  ± 7,9% para o composto de PLGA/HA , 16,1 ±  7,2% para o β-TCP e 6,5 ± 

1,6% para o grupo coágulo.  Em 8 semanas, os valores aumentaram para 22,6 

± 7,2% (PLGA/HA), 19,9 ± 4% (β-TCP) e 7,43 ± 5,23 (coágulo).  Os autores 
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concluíram que não houve diferença sinificativa quanto a quantidade de osso 

neoformado. 

 

No estudo de Cieslik et al16, a citotoxicidade avaliada por teste LDH de 

composto de PLGA/HA nanoestruturada mostrou resultados negativos para 

citotoxicidade em relação as células hFOB 1.19 osteoblast-like, sendo o 

biomaterial considerado biocompatível.  Na avaliação in vivo, a implantação do 

composto em defeitos de 3,2mm de diâmetro em mandíbulas de coelhos,  

houve neoformação óssea, com intensa atividade osteoblástica.  

A avaliação quanto a viabilidade celular de três diferentes arcabouços: 

composto de PLGA/HA (processado por rota de evaporação de solvente com 

lixiviação de sal, com alta porosidade (84%)),  de PLGA com porosidade em 

torno de 75%, (fabricado pela mesma rota) e de titânio com macroporos em 

torno de 640µm e porosidade de 65% foram comparadas in vitro.  Células 

tronco derivadas de tecido adiposo humano foram inoculadas nos arcabouços 

e estimuladas a diferenciação em células osteogênicas.  Nos períodos 

experimentais 1, 3, 14 e 28 dias, o teste MTT empregado não encontrou 

diferença estatística significativa entre as amostras, com viabilidade em torno 

de 86-91%.3 
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2.3. Caracterização estrutural e química do biomaterial  

 

 

2.3.1. Microscopia eletrônica de varredura 

 

 

A microscópia eletrônica de varredura, uma das modalidades de 

microscopia eletrônica, apresenta resolução de 10 nm (nanômetros) 

constituindo-se numa importante ferramente de investigação científica, com 

aplicação em diversos campos, incluindo o biológico. 

 Exige preparo prévio das amostras, adequado a sua natureza biológica 

ou não, e deposição de camada condutora superficial de ouro ou paládio, 

processo denomidado de metalização.  Devem ser posicionadas e 

estabilizadas em suporte porta-amostra (stub) fixado por adesivo ou fita de 

carbono, de acordo com a melhor orientação para a incidência do feixe de 

elétrons de varredura e para o coletor de elétrons secundários.  Em condições 

de vácuo, elétrons são emitidos a partir de uma sonda que percorre a 

superfície da amostra varrendo-a, os elétrons podem ser refletidos ou gerar 

elétrons secundários.  A intensidade destes elétrons pode modular o sinal 

transcodificado em um monitor, resultando em imagem varrida da superfície da 

amostra.  Diferenças na superfície, alteram o padrão de dispersão dos elétrons, 

assim, reentrâncias aparecem escuras e saliências são observadas claras, 

gerando uma imagem tridimensional.  Os elétrons refletidos são conhecidos 

como retroespalhados (ERE)  ou back scattered (EBS) e apresentam energia 

semelhante a dos elétrons emitidos.  Os elétrons secundários apresentam 

baixa energia e fornecem dados da camada mais externa da superfície da 

amostra.8,11 
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2.3.2. Espectroscopia de energia dispersiva 

 

 

Na execução de análise por  microscópia eletrônica de varredura, 

quando o feixe de elétrons incide sobre a amostra, os elétrons mais externos 

dos átomos e íons contituintes são excitados.  Ao retornarem a posição original 

emitem energia no espectro de Raios-X.  O acoplamento de equipamento 

detector desta energia na câmara de vácuo do MEV, permite através da 

especifidade da energia, identificar os elementos químicos constituintes da  

amostra.  São obtidos espectros da amostra com os picos característicos  de 

Raios-X, emitidos em função da interação inelástica do feixe de elétrons com a 

amostra.8,48  

 

 

2.4. Modelo experimental em calvária de coelhos 

 

 

O modelo de cirurgia experimental em coelhos Branco da Nova Zelândia 

permite a  observação e avaliação  da resposta biológica do tecido ósseo a 

implantação de biomateriais em defeitos críticos (≥ 15mm) e não 

críticos.2,27,28,30,34,46,55,58,78,79,89  Apresenta um risco potencial a fratura inferior 

aos modelos que empregam fêmur e tíbia, por não fazer parte do sistema 

locomotor do animal.  A formação óssea intramembranosa da calvária, mesma 

dos ossos face e da mandíbula, e a ausência de cavidade medular, fazem com 

que o modelo que utiliza calvária seja mais adequado para a avaliação de 

biomateriais indicados para o preenchimento e correção de defeitos ósseos 
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intraorais e maxilo-faciais.  O acesso cirúrgico é de fácil visualização, não traz 

limitações relacionadas a locomoção ou alimentação no período pós-operatório 

e não tem complicações associadas ao rompimento de sutura, pela ausência 

de cargas e demanda mecânica da região. 

Os coelhos constituem o grupo de animais mais utilizado nos modelos 

de cirurgia experimental.7,71  Apresentam similaridade com o tecido ósseo 

humano quanto a resistência a fratura e a mineralização.71  Como outras 

vantagens, permitem: fácil manuseio, controle padronizado do ambiente e o 

desenvolvimento de trabalhos com grande número de indivíduos.  Apresentam 

ciclos de desenvolvimento vital curtos (gestação, lactação e puberdade).7   

 

 

3. Proposição 

 

 

3.1. Objetivo geral 

 

 

Avaliar a resposta biológica de compósito de Poly(lactide-co-glicolide) e 

hidroxiapatita nanoestruturada nas formas em pó e massa após implantação 

em defeitos ósseos não-críticos. 

 

 

3.1.1. Objetivos específicos 
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3.1.1.1. Implantar protocolo para cirurgia experimental em calvária de 

coelhos.  

3.1.1.2. Analisar histologicamente, a resposta tecidual após a 

implantação dos biomateriais. 

3.1.1.3. Analisar histomorfometricamente as áreas de interesse: osso 

neoformado, osso preexistente e tecido conjuntivo. 

3.1.1.4. Analisar a citotoxicidade de ambas as formas do biomaterial in 

vitro. 

3.1.1.5. Caracterizar estrutural e quimicamente por Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) e Energia Dispersiva de Superfície 

(EDS) os biomateriais antes e após a implantação. 

 

 

 

 

4. Material e Métodos 

 

 

O protocolo descrito para a execução deste trabalho foi submetido ao 

Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal Fluminense 

(CEUA/UFF)  e aprovado sob o número 165/09. 
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4.1. Descrição do biomaterial pelo fabricante 

 

 

O composto de hidroxiapatita nanoestruturada em arcabouço de PLGA 

denominado Re-Oss® fabricado pela Intra-lock System (Flórida, Estados 

Unidos da América) constituído de 50% hidroxiapatita (Ca10 (PO4)6(OH)2) e 

50% Poly( lactide-co-glicolide) foi o biomaterial empregado neste estudo. 

Segundo o fabricante, o biomaterial apresentava as seguintes 

características descritas no quadro 1: 

 

 

Quadro 1:Características do biomaterial. 

Pureza ˂ 50 ppm de metais pesados 

Porosidade 
˃ 70% 

Tamanho dos poros 
Macroporos(15-300µm) 

Microporos(≤10µm) 

Tamanho das partículas 
500-1000µm 

Tempo de reabsorção 
6-12 meses 

   Fonte:  www.intra-lock .com 

 

O biomaterial disponível nas formas de apresentação: pó e massa, 

recebeu as designações: RP1 e RP3 (pó com 0,5cc e 1cc), RP2 e RP4 ( massa 

com 0,5cc e 1cc) pelo fabricante.  Fizeram parte deste estudo as formas de 

apresentação  pó e massa, cedidas pela Universidade de Nova Iorque (Figura  

2). 
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Figura 2.  Aspecto macroscópico do biomaterial, pó (A) e massa (B)       

Fonte:  www.intra-lock.com  

 

O fabricante descreveu o biomaterial como um biocomposto sintético 

iniciador de crescimento ósseo, indicado para preenchimento e ou acréscimo 

em defeitos ósseos intra-orais ou maxilofaciais.  Obtido por processo de 

síntese por presssão, constituído por um arcabouço tridimensional polimérico 

poroso infiltrado por partículas de hidroxiapatita submicrométricas. 

 

 

 

4.2. Caracterização estrutural e química do biomaterial em 

suas formas em pó e massa 

 

  

Foi realizada análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) do 

biomaterial nas formas em pó e massa no Laboratório Multi-usuário de 

Microscopia Eletrônica da COPPE-UFRJ.  As amostras estéreis foram 

montadas no suporte  porta-amostras utilizando-se fita de carbono e “stub” 

acessório somente para a amostra em pó, considerando a melhor orientação 

em relação ao feixe de varredura.  Foram levadas ao metalizador EMITECH 

K550, e metalizadas em ouro (Figuras 3).  Em virtude da disponibilidade do 

tempo agendado, foram conservadas em dissecador contendo sílica-gel por 

uma semana.  Uma segunda porção da amostra em massa seccionada foi 

também metalizada posteriormente e sua porção interna submetida as análises 

B A 
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MEV, com sinal de elétrons secundários, e EDS.  A microscopia eletônica foi 

realizada com tensão aceleradora de 15KV, com sinal de elétrons retro-

espalhados (“Scanning Electron Microscope”, JSM-64 60LV, JEOL).  As 

imagens foram obtidas com os aumentos de 30, 100, 1000, 10000 e 8000 X. 

Sendo que no aumento de 8000 X, foi executada análise por Espectroscopia de 

Energia Dispersiva (EDS) para avaliação qualitativa da composição das 

amostras em duas áreas distintas.  Na amostra em pó foi também realizada 

EDS no aumento de 200 X, em área maior. 

 

   

 

Figura 3. A) Amostras do biomaterial em massa (a) e em pó (b) no porta-

amostra. B) Amostras colocadas no metalizador. C) Amostras metalizadas do 

biomaterial em massa (a), em pó (b) e em pó não metalizada (c). 

 

A 
 

B 
 

A 
 

B 
 

C 
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4.3. Caracterização dos animais 

 

 

Dezoito coelhos brancos da Nova Zelândia, de ambos os gêneros, 

pesando entre 2,9 Kg e 3,5Kg, provenientes do Laboratório de Produção de 

Coelhos (LPC) da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal 

Fluminense, localizado na Fazenda Escola no município de Cachoeiras de 

Macacu,  estado do Rio de Janeiro, constituíram o grupo de animais utilizado 

(Figura 4).  

Antes e durante todo o período experimental, os animais foram mantidos 

no LPC, em gaiolas tradicionais e individuais, suspensas do chão a 0,80m, 

medindo 0,90mx0,60mx0,45m, feitas em malha galvanizada. 

Após 30 dias foram transferidos do setor de desmame para o de recria, 

onde permaneceram por todo o experimento.  Receberam ração balanceada na 

forma peletizada (Coelhil®, Socil) na quantidade de 150g/dia em intervalos e 

em porções regulares e água ad libitum através de bebedouro de bico.  Foram 

acompanhados e cuidados diariamente por profissional treinado no LPC e 

avaliados pela médica veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária da 

UFF, Dra. Maria Lúcia Monteiro.  

 

 

Figura 4.  Coelhos Branco da Nova Zelândia 
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4.4. Grupos experimentais 

 

Os dezoito animais foram selecionados por pesagem, 

independentemente de gênero, dentro de uma faixa de peso de 2,9Kg e 3,5Kg, 

e divididos igualmente em 3 grupos experimentais referentes aos períodos 30, 

60 e 90 dias.  Assim em cada grupo e período experimental ficaram alocados 6 

animais.  Esta seleção foi realizada ao longo da realização do estudo. 

 

 

4.5. Procedimentos experimentais 

 

   

Todos os animais dos 3 grupos de investigação foram submetidos ao 

mesmo protocolo experimental.  Foram submetidos a procedimentos cirúrgicos 

sob anestesia geral, para implantação de biomaterial nas formas de 

apresentação pó e massa, em 2 defeitos não-críticos (4mm) em calvária e um 

terceiro defeito também não-crítico (4mm) foi preenchido por coágulo 

sanguíneo (grupo controle).  Todos os procedimentos que envolveram os 

animais foram realizados no Laboratório de Pesquisa Animal Firmino Mársico 

Filho (LPA), localizado na Fazenda Escola da Faculdade de Medicina 

Veterinária da Universidade Federal Fluminense (Figura 5). 
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Figura 5.  LPA   visões externa (A) e interna (B). 

 

 

4.5.1. Protocolo de anestesia 

 

 

Os animais foram privados de ração 6 horas antes dos procedimentos 

anestésicos, mas não de água.  Foram pesados em balança de precisão. 

O protocolo anestésico foi desenvolvido pela equipe de anestesistas 

veterinários do LPA da Fazenda Escola da Faculdade de Medicina Veterinária 

da Universidade Federal Fluminense, coordenado pelo Professor Dr. Fábio 

Áscoli e aplicado pela Dra. Maria Alice Gress. 

Os fármacos utilizados na medicação pré anestésica foram: cloridrato de 

cetamina (20mg/Kg) (Clortamina®, Biochimico®) e cloridrato de xilazina 

(1mg/Kg) (Rompun®, Bayer®) administrados por via intramuscular na coxa 

direita.  Posteriormente na mesa cirúrgica, foi canulada a veia marginal da 

orelha para infusão de solução salina 0,9% na taxa de infusão de 5ml/Kg/h 

para manutenção anestésica, e manutenção da anestesia inalatória com 

isoflurano (Isoran®, Biochimico®) 1,5%.  Foi também administrada por infiltração 

ao longo do local da incisão  na cabeça, 1,8ml de cloridrato de prilocaína com 

felipressina (Prilonest®, DFL®).  Os sinais vitais como frequências cardíaca e 

A B 
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respiratória e pressão arterial não invasiva foram monitorizados com monitor 

multiparamétrico, bem como a saturação de oxigênio através do oxímetro 

posicionado na orelha. 

 

 

4.5.2. Procedimentos cirúrgicos 

 

 

Todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados por 2 cirurgiões-

dentistas previamente treinados em cirurgia em calvária de animais.  Os 

operadores foram a mestranda e o professor de cirurgia buco-maxilo-facial Dr. 

Rodrigo Resende, orientados pela cirurgiã buco-maxilo-facial professora Dra. 

Mônica Diuana Calasans Maia. 

Após anestesiados e monitorizados, cada animal foi posicionado em 

decúbito ventral e realizada tricotomia na cabeça nas regiões parietais  

limitadas anteriormente pelos olhos, posteriormente pela base das orelhas e 

lateralmente pelos contornos orbitários (Figura 6).  Foi realizada degermação 

com clorexidina degermante 2% (Chlorohex®,Johnson®), seguida de enxágue 

com soro fisiológico estéril e secagem com gaze estéril.  Foi posicionado 

campo cirúrgico fenestrado, para isolamento da região operatória.  Uma incisão 

sagital foi realizada até o plano esquelético desde o limite  correspondente ao 

contorno posterior da cavidade orbitária até o limite anterior das bases das 

orelhas, permitindo acesso cirúrgico a região dos ossos parietais.  A incisão foi 

executada através de cabo de bisturi número 3 (Bard Parker®) e lâmina número 

15 C (Becton-Dickinson. Ind. Cirúrgica S.A.).  Após a incisão, descolamento e 

exposição da calvária, 3 perfurações não-críticas foram realizadas com fresa 

trefina de 4,0mm (Ø interno) acoplada em contra-ângulo (Kavo®) em motor de  

baixa rotação (1100RPM) (BLM 600 PLUS, V K Driller®) intermitentemente, 
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com irrigação profusa de solução de cloreto de sódio a 0,9% (Darrow 

laboratórios S.A.) com a finalidade de evitar necrose tecidual (Figura 7). 

Os defeitos foram localizados e preenchidos da seguinte forma em 

relação ao plano sagital mediano do animal: a esquerda e posteriomente, com 

biomaterial em massa (RP2), a direita e posteriormente, com biomaterial em pó 

(RP1), e a esquerda e anteriormente, defeito preenchido com coágulo 

sanguíneo (controle) (Figura 8).  Após a implantação do biomaterial em suas 

diferentes formas, foi realizada síntese tanto do periósteo quanto da pele por 

sutura simples no periósteo e contínua na pele com fio Mononylon Ethilon 4.0 

(ETHICON®).  A ferida operatória foi deixada descoberta (Figura 9). Os animais 

receberam então os seguintes fármacos: cloridrato de tramadol (4mg/Kg) por 

via endovenosa, meloxicam (0,3mg/Kg) (Maxicam 0,2%®, OuroFino) e 

pentabiótico veterinário reforçado (0,1mg/Kg) (Fort Dodge®)  ambos via 

intramuscular em dose única. 

 

 

Figura 6.  Tricotomia realizada na região que será operada. 
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Figura 7.  Execução de defeito com fresa trefina. 

 

 

 

Figura 8. Localização e preenchimento dos defeitos com biomaterial e coágulo 

saguíneo.  Massa (RP2), pó (RP1) e coágulo sanguíneo (controle). 

controle 

RP2 RP1 
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Figura 9. Sutura de pontos simples interrompidos realizada com mononylon 

5.0.  

 

 

4.5.3. Cuidados pós-cirúrgicos 

 

 

Após o procedimento cirúrgico cada animal permaneceu em observação 

na sala cirúrgica, envolto em cobertor e em seguida a sua recuperação 

anestésica, recebeu ração e água ad libitum.  Sendo posteriormente transferido 

para o LPC  e colocado um animal por  gaiola.   

 

 

4.5.4. Coleta das amostras  

 

 

Em 30, 60 e 90 dias finalizados os períodos experimentais, os animais 

foram pesados em balança de precisão, anestesiados com cloridrato de 
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cetamina (2mg/Kg) (Clortamina®, Biochimico®) e cloridrato de xilazina 

(10mg/Kg) (Rompun®, Bayer®) administrados por via intramuscular,  tiopental 

sódico (20mg/Kg) (Thiopentax®, Cristália®)  e cloreto de potássio por via 

endovenosa, levando-os ao óbito. 

Para coleta das peças foi realizada nova incisão no local do primeiro 

tempo cirúrgico para acesso aos sítios de implantação do biomaterial e do sitio 

controle, com mesmo instrumental descrito na implantação.  Com discos de 

aço e discos de carborundum (K G Sorensen®) montados em peça reta (Kavo®) 

em baixa rotação, acoplada em motor elétrico (BLM 600 PLUS, V K Driller®) 

com irrigação profusa de solução de cloreto de sódio a 0,9%, foram separados 

os blocos ósseos contendo as áreas de biomaterial e do controle, com margem 

de segurança de 5mm (Figura 10).  

  

              

Figura 10. Coleta das peças após eutanásia.   

 

 

4.5.5. Fixação e processamento histológico do material 

 

 

 

4.5.5.1. Para inclusão em parafina 
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As peças coletadas de 5 animais de cada grupo foram fixadas em formol 

10% tamponado pH 7,2 , identificadas e seguiram Procedimento Operacional 

Padrão (POP) para inclusão em parafina do Núcleo de Terapia Celular, 

Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Antônio Pedro (UPC-

HUAP) (Quadro 2). A descalcificação foi realizada com solução 

descalcificadora de ossos (Allkimia®). 

Quadro 2.  Protocolo para processamento histológico em parafina 

FIXAÇÃO Mínimo de 48 horas 

LAVAGEM PÓS-FIXAÇÃO 1 hora 

DESCALCIFICAÇÃO 36 horas 

LAVAGEM PÓS-DESCALCIFICAÇÃO 1 hora 

DESIDRATAÇÃO Etanol 70% - 1 hora 

 Etanol 80% - 1 hora 

 Etanol 90% - 1 hora 

 Etanol 100% - 1 hora 

 Etanol 100% - 1 hora 

CLARIFICAÇÃO 1 banho Xilol - 30 min 

 1 banho Xilol - 30 min 

 1 banho Xilol - 30 min 

IMPREGNAÇÃO Parafina líquida – 1 hora  

 Parafina líquida – 1 hora 

 Parafina líquida – 1 hora 

INCLUSÃO Posicionamento da peça  

 horizontalmente, paralela a bancada 

 Deixar resfriar – 1 hora 

 

O processamento histológico foi realizado no Laboratório de Histologia 

da Universidade Gama Filho, coordenado pela Professora Adriana Terezinha 

Neves Novellino Alves, pelos técnicos Miriam Magalhães e Fernando, assistida 

pela mestranda seguindo o protocolo descrito. 
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Os blocos de parafina foram levados ao micrótomo (SPENCER 820 

Mycrotome) e foram realizados cortes com 5µm de espessura, colocados em 

água morna, e coletados nas lâminas.  As lâminas foram em seguida à estufa a 

56ºC por 1 hora para fixação dos cortes e seguiram para coloração em 

Hematoxilina-Eosina (HE). Em seguida foi gotejado bálsamo do Canadá 

(Proquímios®, Rio de Janeiro) e feita a montagem das lamínulas de vidro. 

As lâminas foram destinadas à microscopia de luz, para análise 

histológica descritiva e análise histomorfométrica das áreas de interesse. 

 

4.5.5.2. Para inclusão em resina 

 

As peças coletadas de 1 animal de cada grupo foram fixadas em álcool 

70% e seguiram POP para inclusão em resina do Núcleo de Terapia Celular, 

(UPC-HUAP) (Quadro 3). 

Quadro 3. Processamento para inclusão em resina 

SOLUÇÕES TEMPO TEMPERATURA 

Álcool 70% 2 dias 16ºC 

Álcool 95% 2 dias 16ºC 

Álcool 100% 2 dias 16ºC 

Xilol 1 dia 16ºC 

7,5ml de metil-metacrilato 

2,5 ml de di-butil-ftalato 

2 dias 16ºC 

7,5ml de metil-metacrilato 

2,5 ml de di-butil-ftalato 

0,1g de peróxido de benzoíla 

2 dias 16ºC 

7,5ml de metil-metacrilato 

2,5 ml de di-butil-ftalato 

0,25g de peróxido de 

benzoíla 

7 dias 39ºC 
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Na última fase do processamento, as peças foram colocadas em potes 

plásticos tampados com pressão ( caixa de filme Kodak®, cor preta) e deixadas 

em estufa a 39ºC, por 7 dias no Laboratório de Biotecnologia Aplicada (LABA) 

da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense.  Após 

polimerização da terceira solução, os potes foram destampados, cortados nas 

laterais com tesoura, permitindo a remoção dos blocos de resina.  Estes foram 

desbastados com serra de ourives, removendo-se o excesso de resina, 

levando-os à forma de paralelepípedo, possibilitando sua adaptação em torno 

mecânico.  Fixados no torno, foram novamente serrados, até o limite do osso e 

polidos, em presença de água, com lixas de carbeto de silício sequenciais  nº 

600, nº800, nº1000 e nº1200.  

Os blocos foram metalizados com ouro no metalizador EMITECH K550 

do Laboratório Multi-usuário de Microscopia Eletrônica da  COPPE-UFRJ e 

destinaram-se à análise por MEV (Figura 11). 

 

 

               

Figura 11. Blocos correspondentes as peças coletadas de um animal de cada 

tempo experimental, colocados no metalizador (A) e depois de metalizados e 

fixados no porta-amostras (B). 

 

 

 

A 
B 
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4.5.6. Análise de citotoxicidade 

 

 

A citotoxicidade do biomaterial nas suas formas pó e massa foi avaliada 

através de um teste multiparamétrico, de acordo com a norma ISO10993-

5:2009 (ISO, 2009), a partir do kit In Cytotox (Xenometrix, Alemanha).  O teste 

foi realizado no Laboratório de Cultura Celular da Unidade de Pesquisa Clínica 

(UPC) no HUAP, o plaqueamento foi executado pela Coordenadora Bióloga 

PHD Adriana Brandão Ribeiro Linhares, e os testes e análises realizados pelo 

Prof. Dr. Gutemberg Alves.  Todas as etapas foram acompanhadas pela 

mestranda. 

 

Para este teste, extratos de cada forma do biomaterial foram preparados 

incubando os mesmos em meio de cultura alfa-MEM por 24 horas a 37ºC, na 

proporção de 0,2g/ml.  Extratos de pérolas de poliestireno de alta densidade 

(reconhecidamente biocompatíveis) e de fragmentos de látex (altamente 

tóxicos) foram preparados como controles negativo e positivo de citotoxicidade, 

respectivamente.  

Pré-osteoblastos murinos MC3T3-E1, da coleção da Unidade de 

Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Antônio Pedro - UFF, foram 

semeados em placa de 96 poços, na densidade de 1x104 células/poço, e 

mantidos em estufa de CO2 a 37ºC por 24 horas meio α-MEM suplementado 

com 10% de soro fetal bovino.  Ao final de 24 horas, o meio de cultura foi 

removido dos poços e substituído pelos extratos (Figuras 12), em quintuplicata.  

Um grupo de células foi exposto somente a meio de cultura α-MEM (grupo 

controle). 
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Figura12. A) Plaquemento, B)Extratos de poliestireno (controle negativo) (a 

esquerda), amostra em massa (ao centro) e amostra em pó (a direita).  C) 

Exposição das células aos extratos do biomaterial em pó e massa, controle 

negativo e controle positivo; além de controle com meio de cultura. 

 

Após 24 horas de exposição das células aos extratos a 37ºC em estufa 

de CO2, foi executado o teste que avalia sequencialmente a viabilidade celular 

por três parâmetros diferentes: atividade mitocondrial (XTT), integridade 

membranar (Vermelho Neutro) e densidade celular (Cristal Violeta), nas 

mesmas células.23,75 

 

 

A 
 

B 
 

C 
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O sal de tetrazólio XTT pode ser usado para medir a atividade 

metabólica de células viáveis. Este é reduzido pela succinato desidrogenase 

mitocondrial, enzima ativa somente em células com metabolismo e cadeia 

respiratória  intactos.  O formazano solúvel resultante dessa reação, após 2 

horas de exposição ao mesmo a 37ºC e 5% de CO2, foi quantificado 

fotometricamente no meio de cultura em Leitor de microplacas (Synergy II, 

Biotek) a um comprimento de onda de de 480nm e a absorbância obtida foi 

relacionada com o número de células viáveis em contato com o biomaterial.  

Em seguida o meio de cultura contendo formazano foi retirado e as células 

foram lavadas com solução salina para prosseguimento com o teste do 

Vermelho Neutro. 

O ensaio de Vermelho Neutro analisa a integridade membranar, 

baseando-se na capacidade das células viáveis, com membrana intacta, de 

incorporar e assimilar  vermelho neutro dentro dos lisossomos.  Após 

exposição ao corante por 2 horas a  37ºC e 5% de CO2 e fixação das células, a 

quantidade de corante incorporado foi medida por extração em etanol e leitura 

da absorbância a 540 nm em Leitor de microplacas (Synergy II, Biotek), sendo 

diretamente proporcional  ao número de células com membrana intacta em 

contato com o biomaterial (Figura 13). 

  

Figura 13. Microplaca colocada no Leitor. 

 

O Cristal Violeta acumula-se no núcleo celular. Após 15 minutos de 

incubação em contato direto com este corante, seguido de lavagens exaustivas 

com água, o corante incorporado foi solubilizado e medido fotometricamente, a 
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540nm, através do Leitor de microplacas (Synergy II, Biotek).  A absorbância 

obtida foi correlacionada com a quantidade de DNA nuclear e, portanto, com o 

número de células.  

 

 

 

4.5.7. Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura e EDS 

do biomaterial nas formas em pó e massa pós-implantação  

 

 

Os blocos correspondentes as peças coletadas de um animal de cada 

grupo e período experimentais, após metalização, foram fixados no suporte 

porta-amostras com fita de carbono e analisados por microscopia eletrônica de 

varredura, com tensão aceleradora de 15KV, com sinal de elétrons retro-

espalhados e com sinal de elétrons secundários (“Scanning Electron 

Microscope”,JSM-64 60LV, JEOL).  As imagens de cada bloco  foram obtidas 

com os aumentos de 30, 100, 500, 5000 e 10000 X.  

Imagens das áreas correspondentes ao centro e a periferia do local de 

implante dos biomateriais foram executadas no aumento de 500X e realizadas 

análises por Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS)  (Noran System Six 

modelo 200, Thermo Electron Corporation) de regiões selecionadas.  

 

 

    

4.5.8. Análise descritiva por microscopia de luz 

 

 

A análise histológica descritiva foi realizada no Laboratório de Histologia 

da Universidade Gama-Filho pela Professora Adriana Terezinha Neves 

Novellino Alves assistida pela mestranda.  Os cortes histológicos foram 
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examinados em microscópio binocular de luz de campo claro (Jenaval-Zeiss® ) 

para observação da ocorrência, tipo e intensidade de processo inflamatório, 

presença de tecido conjuntivo e/ou de granulação e presença de osso 

neoformado.  As avaliações foram realizadas com os aumentos de 4x e 10x. 

 

 

4.5.9. Análise  histomorfométrica 

 

 

As lâminas obtidas pelo processamento histológico para inclusão em 

parafina foram levadas ao microscópio de luz de campo claro (FWL-3500TFL, 

Feldman Wild Leitz) da UPC-HUAP.  Com lente objetiva acroplan de 10x, foram 

avaliados os cortes histológicos e após identificação da área correspondente 

ao defeito cirúrgico, sete fotos sequenciais, sem sobreposição foram realizadas 

de cada uma, através de câmera acoplada (Nykon Digital Sight DS Fi1).  A 

interface de captura utilizada foi disponibilizada pelo software NIS-Elements 

(Nikon Instruments Inc.). 

As imagens capturadas foram submetidas à análise histomorfométrica 

através do programa Image-Pro Plus 6.0 (MediaCybernetics).  Cada foto 

recebeu uma grade de 150 pontos, os quais foram manualmente identificados 

segundo as classes designadas: osso preexistente, osso neoformado, tecido 

conjuntivo e outros. Nesta, foram incluídos vasos sanguíneos, tecido adiposo, 

lacunas, esgarçamentos e dobras.  As lacunas incluíram espaços não 

preenchidos e espaços correspondentes ao biomaterial, não sendo possível 

sua diferenciação. 

Os pontos resultantes de cada fotomicrografia foram exportados para  

planilhas do software Microsoft Excel®, para posterior análise estatística. 
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4.5.10. Análise estatística dos dados 

 

 

Os dados estatísticos da citoxidade foram avaliados  através de teste 

One-way ANOVA com pós-teste de Tukey, após verificação da distribuição 

normal pelo teste de D’Agostino & Pearson.   Em todas as análises estatísticas 

utilizou-se o intervalo de confiança de 95%. 

Os registros das informações quantitativas do estudo in vivo foram 

armazenados em um banco de dados elaborado em planilha do software 

Microsoft Excel®.  O software GraphPad Prism versão 5.0 foi utilizado para 

realizar a análise estatística.  A descrição percentual quantitativa de osso pré-

existente, de osso neoformado e de tecido conjuntivo, nos três períodos 

experimentais, foi representada através das médias, desvios padrão, 

medianas, coeficientes de variação e testes de distribuição de normalidade e 

distâncias de Kolgomorov Smirnov.  As medidas de variabilidade foram 

avaliadas com um nível de significância de 5%. 

A análise estatística entre os grupos coágulo, massa e pó foi realizada 

através da comparação entre a quantidade percentual de osso preexistente, de 

osso neoformado e de tecido conjuntivo presentes  na área do defeito ósseo.  

Os dados obtidos dos cortes histológicos nos dois grupos foram 

analisados estatisticamente pelo teste de comparação das médias dentro dos 

grupos com o mesmo tratamento (cóagulo, massa e pó).  Como os dados 

obtidos da análise apresentaram grandes desvios padrão e coeficientes de 

variação elevados, esses foram então analisados estatisticamente através das 

medianas, pelo teste não paramétrico pareado de Wilcoxon com nível de 

significância de α ≤ 0,05. 
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5. Resultados 

 

 

5.1. Análise do biomaterial por  microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e por Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) 

antes da implantação 

 

 

5.1.1. Análise do biomaterial em massa 

 

  

No aumento de 30X percebe-se a natureza esférica da amostra (Figura 

14). A superfície da amostra e a secção interna da massa (RP2) mostraram-se 

heterogêneas com a identificação de duas fases morfologicamente distintas, 

uma porosa, com formação de aglomerados e a outra fibrosa (Figuras 14, 20 e 

21).  A análise da composição elemental foi realizada nos aumentos 8000X e 

200X, e revelou a presença  dos íons cálcio (Ca), carbono (C) e oxigênio (O) 

(Figuras  15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25).  O íon fósforo (P) não foi 

identificado.  
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Figura 14. Micrografias da superfície do biomaterial em massa (RP2). A. No 

aumento de 30X é possível identificar a morfologia da esfera; B. No aumento 

de 100X observa-se duas fases distintas no material e C. e D. Nos aumentos 

de 1.000 e 10.000 X observa-se detalhes da diferença entre as duas fases do 

material, porosa (C) e fibrosa (D). 

 

 

  

Figura 15. Micrografia da superfície do biomaterial em massa (RP2) (8.000X). 

Mostrando as áreas selecionadas para EDS. 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
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Figura 16. Espectro referente ao ponto 1 da análise da composição química 

elemental por EDS do biomaterial em massa (RP2) (8.000X). 

 

 

 

 

Figura 17. Espectro referente ao ponto 2 da análise da composição química 

elemental por EDS do biomaterial em massa (RP2) (8.000X). 
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Figura 18. Micrografia  da superfície do biomaterial em massa (RP2) (200X). 

Mostrando a área selecionada para a EDS 

 

 

 

Figura 19. Espectro referente ao ponto 1 da análise da composição química 

elemental por EDS do biomaterial em massa (RP2) (200X). 
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Figura 20. Micrografias da secção interna da esfera, massa (RP2) (30X, A e 

100X, B).  

 

 

 

 

              

              

Figura 21. Micrografias da secção interna da esfera  massa (RP2). Fase porosa 

(A e C). Fase fibrosa (B e D). 
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Figura 22. Micrografia da secção interna da esfera massa (RP2) fase porosa 

(8.000X). Mostrando a área selecionada para a EDS. 

 

 

 

  

Figura 23. Espectro referente ao ponto 1 da análise da composição química 

elemental por EDS do biomaterial em massa (RP2), área delimitada na fase 

porosa, no aumento 8.000X. 
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Figura 24. Micrografia da secção interna da esfera, massa (RP2) fase fibrosa 

(8.000X). Mostrando a área selecionada para a EDS. 

 

 

 

  

Figura 25. Espectro referente ao ponto 1 da análise da composição química 

elemental por EDS do biomaterial em massa (RP2),  área delimitada na fase 

fibrosa, no aumento 8.000X. 
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5.1.2. Análise do biomaterial em pó 

 

 

A análise morfológica do biomaterial em pó (RP1) evidenciou grânulos 

irregulares de natureza porosa e tamanhos variados (Figura 26).  A 

composição química elemental caracterizou a presença de íons  cálcio (Ca), 

carbono (C), oxigênio (O) e fósforo (P) (Figuras  27, 28, 29).  

 

              

              

Figura 26. Micrografias do biomaterial em pó (RP1) (30X, A; 100X, B; 1.000X, 

C; 10.000X, D). 
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Figura 27. Micrografia do biomaterial em pó (RP1) (8.000 x).  

Mostrando as áreas selecionadas para a EDS. 

 

 

  

Figura 28. Espectro referente ao ponto 1 da análise da composição química 

elemental por EDS do  biomaterial em pó (RP1)  área delimitada no aumento 

8.000X. 
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 Figura 29. Espectro referente ao ponto 2 da análise da  composição química 

elemental por EDS do  biomaterial em pó (RP1) área delimitada no aumento 

8.000X. 

 

 

 

 

5.2.  Análise da citotoxicidade 

 

 

 

O teste foi validado pelos controles, positivo (látex) que causou 

significativa morte celular, e o negativo (poliestireno) que se comportou como o 

controle sem extrato de biomaterial. 

Neste estudo, pelo teste de redução do XTT, que avaliou a viabilidade 

celular pela atividade mitocondrial, ambas as formas do biomaterial, pó e 

massa foram consideradas tóxicas, pois a viabilidade ficou abaixo de 70% do 

controle, considerando-se os limites da ISO 10993-5 de 2009.  A forma em 

massa foi significativamente mais tóxica que a forma em pó, e comportou-se 

como o látex, extremamente tóxico.  No grupo em pó, foi observada forte 

deposição de material oriundo do extrato, possivelmente micropartículas do 

biomaterial.  Por afetarem  a leitura, o líquido foi transferido para outros poços 

antes da medida da absorbância. 
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Nos ensaios do Vermelho Neutro e do Cristal Violeta, esta camada de 

material depositada no grupo contendo o biomaterial na forma em pó, corou-se 

fortemente, sendo o corante extraído e lido durante o processo, promovendo 

extrema interferência nas leituras. Assim, o grupo pó apresentou falsos índices 

de sobrevivência celular nos dois testes, chegando a níveis de 250% do grupo 

controle (Figura 30 C), que não se relacionam aos resultados obtidos com o 

XTT (Painel A).  Existem relatos prévios de interferência de resíduos de 

hidroxiapatita durante testes de citotoxicidade e adesão; a hidroxiapatita 

adsorve o vermelho neutro e , especialmente o cristal violeta.19  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



78 
 

 

Figura 30. Teste multiparamétrico de Citotoxicidade do Re-Oss nas formas de 

Pó e Massa. Pré-osteoblastos murinos foram expostos a extratos dos 

diferentes materiais, e a viabilidade celular foi avaliada sequencialmente pelos 

testes do XTT (A), Vermelho Neutro (B) e Cristal Violeta (C). Resultados como 

percentagem do grupo controle (células expostas a meio de cultura). Extratos 

de pérolas de poliestireno e de fragmentos de látex foram usados como 

controles negativo e positivo de citotoxicidade, respectivamente. Todos os 
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grupos apresentaram diferença significativa (ANOVA com pós-teste de Tukey, 

p<0,05), exceto os pares indicados por letras (p>0,05). 

 

 

5.3. Análise descritiva por microscopia de luz  

 

 

 Período experimental de 30 dias  

 

 

 

Grupo controle (coágulo sanguíneo): presença de osso preexistente, 

linha limítrofe basofílica e de trabéculas ósseas neoformadas entremeadas com 

tecido conjuntivo no centro do defeito.  Este quase todo preenchido por osso 

neoformado (Figura 31 A).  

Grupo RP1 (pó): presença de osso preexistente, linha basofílica 

limitando o defeito cirúrgico, osso trabecular neoformado com osteócitos e 

pavimentação osteoblástica da periferia em direção ao centro do defeito, sendo 

que na região ao centro do defeito observou-se a presença de tecido conjuntivo 

fibroso e áreas sem o biomaterial.  Escassas células inflamatórias 

mononucleares e raras células gigantes multinucleadas (Figura 31 B). 

Grupo RP2 (massa): presença de osso preexistente, linha basofílica 

limitante com trabéculas de osso neoformado, grande quantidade de tecido 

conjuntivo com lacunas e presença de exsudato hemorrágico (Figura 31 C). 
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Figura 31. Fotomicrografias referentes ao tempo experimental 30 dias.  Cortes 

ao nível da periferia do defeito. A) grupo controle (coágulo sanguíneo), B) 

grupo RP1 (pó), C) grupo RP2 (massa). ONF( osso neoformado), OPE (osso 
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preexistente), LL (linha limítrofe basofílica), TC (tecido conjuntivo), EH 

(exsudato hemorrágico). Objetiva inicial de 10X. Coloração Hematoxilina-

Eosina (HE). 

 

 

Período experimental de 60 dias  

 

 

Grupo controle (coágulo sanguíneo): presença de osso preexistente, 

linha limítrofe basofílica, trabéculas de osso neoformado mais maduras e 

porção medular do osso (Figura 32 A). 

Grupo RP1 (pó): presença de osso prexistente, linha basofílica 

limitando o defeito, trabéculas ósseas neoformadas da periferia para o centro , 

ilhas de tecido ósseo neoformado entremeado por tecido conjuntivo (Figura 32 

B). 

Grupo RP2 (massa): presença de osso preexistente, linha limítrofe 

basofílica, trabéculas de osso neoformado mais maduras da periferia para o 

centro  e porção medular do osso (Figura 32 C). 
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Figura 32. Fotomicrografias referentes ao tempo experimental 60 dias.  Cortes 

ao nível da periferia do defeito. PM (porção medular do osso) A) grupo controle 

(coágulo sanguíneo),B) grupo RP1 (pó), C) grupo RP2 (massa). Objetiva inicial 

de 10X. Coloração Hematoxilina-Eosina. 
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Período experimental 90 dias  

 

 

 Grupo controle (coágulo sanguíneo): presença de osso preexistente, 

trabéculas de osso neoformado entremeadas com tecido adiposo (Figura 33 A). 

Grupo RP1 (pó): foi observada na periferia trabéculas ósseas mais 

maduras de osso preexistente, em continuidade e em direção centrípeta 

trabéculas de osso neoformado entremeado com tecido  conjuntivo fibroso e 

porção medular do osso.  Pavimentação osteoblástica, tecido ósseo 

neoformado e vasos sanguíneos.  Ausência de células inflamatórias. Áreas 

“mais fibrilares”sugerindo resíduo de biomaterial (Figura 33 B). 

Grupo RP2 (massa):  perifericamente ao defeito foi observado osso 

trabecular maduro preexistente.  Centralmente, trabéculas de osso neoformado 

com pavimentação osteoblástica, trabeculado  mais irregular entremeado com 

lacunas sugerindo resíduo de biomaterial (Figura 33 C). 
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Figura 33. Fotomicrografias referentes ao tempo experimental 90 dias.  Cortes 

ao nível da periferia do defeito. A) grupo controle (coágulo sanguíneo),B) grupo 

RP1 (pó), C) grupo RP2 (massa). Objetiva inicial de 10X. Coloração 

Hematoxilina-Eosina. 
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5.4. Análise do biomaterial nas formas em massa e pó por  

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e Espectroscopia de 

Energia Dispersiva (EDS), após a implantação  

 

 

 

As micrografias referentes aos animais dos períodos experimentais 30, 

60 e 90 dias mostraram presença de tecido ósseo neoformado (ONF) e osso 

preexistente (OPE) na periferia e ONF ao centro do defeito implantado com o 

biomaterial em ambas as formas: massa (RP2) e pó (RP1).   Na periferia dos 

defeitos preenchidos por coágulo sanguíneo (controle) foi observado a 

presença de osso neoformado e osso preexistente. 

 

 

 

5.4.1. Período experimental 30 dias 

 

 

 

5.4.1.1. Defeito preenchido com coágulo sanguíneo 

 

 

Observação da presença de osso preexistente e osso neoformado 

(Figura 34) . 
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Figura 34. Micrografia da área da periferia do defeito preenchido por coágulo 

(controle), animal grupo 30 dias, mostrando tecido osso preexistente (OPE) e 

osso neoformado (ONF) (100X , A) (500X, B).   

 

 

 

 

 

5.4.1.2. Defeito preenchido com biomaterial em massa 

 

 

 

Observação da presença de osso preexistente e osso neoformado após 

implantação do biomaterial em massa, semelhante ao observado no defeito 

preenchido por coágulo sanguíneo (Figura 35).  A análise por EDS mostrou a 

presença de carbono e oxigênio (Figura 36). 
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Figura 35. Micrografia da área da periferia (A, B e C) e do centro (D) do defeito 

preenchido com biomaterial em massa (RP2), animal grupo 30 dias, mostrando 

osso preexistente (OPE) e osso neoformado (ONF).  (E) Micrografia de área 

próximo a periferia do defeito (500X).  Mostrando a área selecionada para a 

EDS.  (F) Espectro referente ao ponto 1 da análise da composição química 

elemental por EDS de área próximo a periferia do defeito, área delimitada no 

aumento 500X.  
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Figura 36.  (A) Micrografia  de área do centro do defeito prenchido    com 

biomaterial em massa (RP2), animal grupo 30 dias (500X). Mostrando a área 

selecionada para a EDS.  (B) Espectro referente ao ponto 1 da análise da 

composição química elemental por EDS, do centro do defeito, área delimitada 

no aumento 500X. 

 

 

 

5.4.1.3. Defeito preenchido com biomaterial em pó 

 

 

 

Observação da presença de osso preexistente e osso neoformado após 

implantação do biomaterial em massa, semelhante ao observado no defeito 

preenchido por coágulo sanguíneo (Figura 37).  A análise por EDS mostrou a 

presença de carbono e oxigênio (Figura 38). 
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Figura 37. Micrografia da área da periferia (A, B e C) e do centro (D) do defeito 

preenchido com biomaterial em pó (RP1), animal grupo 30 dias, mostrando 

osso preexistente (OPE) e osso neoformado (ONF).  (E) Micrografia de área 

próximo a periferia do defeito (500X). Mostrando a área selecionada para a 

EDS.  (F) Espectro referente ao ponto 1da análise da composição química 

elemental por EDS de área próximo a periferia do defeito (500X). 
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Figura 38. (A) Micrografia de área do centro do defeito prenchido    com 

biomaterial em pó (RP1), animal grupo 30 dias (500X). Mostrando a área 

selecionada para a EDS.  (B) Espectro referente ao ponto 1 da análise da 

composição química elemental por EDS de área do centro do defeito, área 

delimitada no aumento 500X. 
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5.4.2. Período  experimental 60 dias 

 

 

5.4.2.1. Defeito preenchido com coágulo sanguíneo 

 

 

Observação da presença de osso preexistente e osso neoformado no 

defeito preenchido com coágulo sanguíneo após 60 dias, semelhante ao 

formado no período 30 dias (Figura 39). 

 

 

 

              

Figura 39. Micrografia da área da periferia,  do defeito preenchido com coágulo 

(controle), animal grupo 60 dias, mostrando osso preexistente (OPE) e osso 

neoformado (ONF) (100X, A E 500X, B). 

 

  

5.4.2.2. Defeito preenchido com biomaterial em massa 

 

 

Observação da presença de osso preexistente e osso neoformado no 

defeito preenchido com biomaterial em massa após 60 dias, semelhante ao 

formado no período 30 dias (Figura 40).  A análise por EDS mostrou a 

presença de carbono e oxigênio  (Figuras 40 e 41). 

OPE ONF 

A 

OPE 

B 

ONF 



92 
 

               

              

              

 

Figura 40. Micrografia da área da periferia (A, B, C) e do centro (D) do defeito 

preenchido com biomaterial em massa (RP2), animal grupo 60 dias, mostrando 

osso preexistente (OPE) e osso neoformado (ONF).  (E) Micrografia  de área 

da periferia do defeito (500X). Mostrando a área selecionada para a EDS.  (F)  

Espectro referente ao ponto 1 da análise da composição química elemental por 

EDS de área da periferia do defeito, área delimitada no aumento 500X.  
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Figura 41. (A) Micrografia  de área do centro do defeito preenchido    com 

biomaterial em massa (RP2), animal grupo 60 dias (500X). Mostrando a área 

selecionada para a EDS.  (B)   Espectro referente ao ponto 1 da análise da 

composição química elemental por EDS de área do centro do defeito, área 

delimitada no aumento 500X. 

 

 

 

5.4.2.3. Defeito preenchido  com biomaterial em pó 

 

 

 

A observação da presença de osso preexistente e neoformado após a 

implantação do biomaterial em pó após o período 60 dias, mostrou que foram 

semelhantes ao avaliado no período trinta dias. 
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Figura 42. Micrografia da área da periferia (A, B, C) e do centro (D) do defeito 

preenchido com biomaterial em pó (RP1), animal grupo 60 dias, mostrando 

osso preexistente (OPE) e osso neoformado (ONF). (E) Micrografia  de área da 

periferia do defeito (500X). Mostrando a área selecionada para a EDS.  (F) 

Espectro referente ao ponto 1 da análise da composição química elemental por 

EDS de área da periferia do defeito, área delimitada no aumento 500X. 
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Figura 43. (A) Micrografia  de área do centro do defeito preenchido    com 

biomaterial em pó (RP1), animal grupo 60 dias (500X). Mostrando a área 

selecionada para a EDS. (B) Espectro referente ao ponto 1 da análise da 

composição química elemental por EDS de área do centro do defeito, área 

delimitada no aumento 500X. 

 

 

 

 

 

 

5.4.3. Grupo 90 dias 

 

 

5.4.3.1. Defeito preenchido com coágulo sanguíneo 

 

 

 Observação da presença de osso preexistente e osso neoformado 

semelhante ao observado nos períodos anteriores (Figura 44 A e B).  Neste 

período experimental na análise por EDS do centro do defeito preenchido com 

coágulo foram identificados os íons cálcio, carbono, oxigênio e alumínio (Figura 

44 C e D).  
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 Figura 44. Micrografia da área do defeito preenchido com coágulo (controle), 

animal grupo 90 dias, mostrando osso preexistente (OPE) e osso neoformado 

(ONF) (30X, A; 500X, B). (C) Micrografia  de área do centro do defeito (500X). 

Mostrando a área selecionada para a EDS.  (D) Espectro referente ao ponto 1 

da análise da composição química elemental por EDS de área do centro do 

defeito, área delimitada no aumento 500X. 

  

 

 

5.4.3.2. Defeito preenchido com biomaterial em massa 

 

A presença de osso neoformado e preexistente semelhante ao 

observado nos períodos anteriores foi constatada (Figura 45 A,B,C,D).   A 

análise por EDS mostrou a presença de carbono, nitrogênio, oxigênio e titânio 

(Figura 45 E e F). 
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Figura 45. Micrografia da área da periferia (A, B, C) e do centro (D) do defeito 

preenchido com biomaterial em massa (RP2), animal grupo 90 dias, mostrando 

osso preexistente (OPE) e osso neoformado (ONF). (E) Micrografia  de áreas 

próximas a periferia do defeito (500X). Mostrando as áreas selecionadas para a 

EDS.  (F) Espectro referente ao ponto1 da análise da composição química 

elemental por EDS de área interna do defeito preenchido    com biomaterial em 

massa (RP2), grupo 90 dias, área delimitada no aumento 500X. 
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5.4.3.3. Defeito preenchido com biomaterial em pó 

 

 

Foi observada a presença de osso neoformado e osso preexistente 

semelhantes ao constatado nos períodos anteriores (Figura 46). 
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Figura 46. Micrografia da área da periferia (A, B, C) e do centro (D) do defeito 

preenchido com biomaterial em pó (RP1), animal grupo 90 dias, mostrando 

osso preexistente (OPE) e osso neoformado (ONF).  (E) Micrografia  de área 

próxima a periferia do defeito (500X). Mostrando a área selecionada para a 

EDS. (F) Espectro referente ao ponto 1 da análise da composição química 

elemental por EDS de área do defeito, área delimitada no aumento 500X. 
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5.5. Análise estatística dos dados da histomorfometria 

 

 

A análise descritiva dos dados obtidos (médias, desvios padrão, 

medianas, testes de normalidade e distâncias de Kolmogorov Smirnov e 

coeficientes de variação para as quantidades percentuais de osso pré-

existente, osso neoformado e de tecido conjuntivo em área do defeito ósseo de 

cada grupo experimental está resumida nas tabelas.  

As tabelas permitem observar que, comparados  os grupos coágulo, 

massa e pó, não apresentaram diferença significativa (teste não-paramétrico 

pareado de Wilcoxon, P ˂ 0,05) quanto ao volume de osso pré-existente, maior 

volume de osso neoformado,  menor volume de tecido conjuntivo nos três 

períodos experimentais. 

 

 

 

5.5.1. Período experimental de 30 dias 

 

  

 

Tabela 1.  Descrição paramétrica do percentual de osso preexistente nos três grupos 
no período experimental 30 dias  

Grupos Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo Mediana 
Teste de 
normalidade/ 
distância KS  

Coeficiente 
de 
variação 

Coágulo 8,80 3,679 6,286 15,29 7,429 Não/0,3861   41,81% 

Massa 13,99 3,460 9,00 18,67 14,29 Sim/0,2193 24,73% 

Pó 12,55 4,798 6,571 18,14 13,83 Sim/0,2052 38,22% 

KS: Kolgomorov Smirnov 
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Tabela 2.  Descrição paramétrica do percentual de osso neoformado nos três grupos 
no período experimental 30 dias  

Grupos Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo Mediana 
Teste de 
normalidade/ 
distância KS  

Coeficiente 
de 
variação 

Coágulo 50,58 33,41 20,67 98,25 39,86 Sim/0,2259   66,06% 

Massa 27,41 7,467 17,71 37,57 27,29 Sim/0,1235 27,24% 

Pó 42,87 16,27 27,33 68,00 34,88 Sim/0,2884 37,96% 

KS: Kolgomorov Smirnov 

 

Tabela 3.  Descrição paramétrica do percentual de tecido conjuntivo nos três grupos 
no período experimental 30 dias  

Grupos Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo Mediana 
Teste de 
normalidade/ 
distância KS  

Coeficiente 
de 
variação 

Coágulo 29,90 22,01 4 51,50 34,14 Sim/0,2159   73,62% 

Massa 35,74 13,99 17,71 51,14 38,50 Sim/0,1782 39,16% 

Pó 36,61 19,84 16,43 62,00 32,00 Sim/0,1920 54,18% 

KS: Kolgomorov Smirnov 

 

 

 

 

5.5.2. Período experimental 60 dias 

 

 

Tabela 4.  Descrição paramétrica do percentual de osso preexistente nos três grupos 
no período experimental 60 dias  

Grupos Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo Mediana 
Teste de 
normalidade/ 
distância KS  

Coeficiente 
de 
variação 

Coágulo 10,14 5,852 1,833 15,33 13,67 Sim/0,3265 57,69% 

Massa 15,53 9,596 4,000 29,50 16,40 Sim/0,1984   61,79% 

Pó 10,46 2,692 7,600 13,43 10,17 Sim/0,2269 25,72% 

KS: Kolgomorov Smirnov 
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Tabela 5. Descrição paramétrica do percentual de osso neoformado nos três grupos 
no período experimental 60 dias  

Grupos Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo Mediana 
Teste de 
normalidade/ 
distância KS  

Coeficiente 
de 
variação 

Coágulo 72,13 24,67 40,83 103,1 79,67 Sim/0,2220   34,21% 

Massa 70,11 26,37 33,50 97,67 68,80 Sim/0,2072 37,61% 

Pó 62,33 37,39 15,00 110,8 72,71 Sim/0,2094 59,99% 

KS: Kolgomorov Smirnov 
 

 

 

Tabela 6. Descrição paramétrica do percentual de tecido conjuntivo nos três grupos 
no período experimental 60 dias  

Grupos Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo Mediana 
Teste de 
normalidade/ 
distância KS  

Coeficiente 
de 
variação 

Coágulo 19,20 6,583 12,00 28,17 20,50 Sim/0,2067   34,29% 

Massa 12,15 21,21 0 49,35 0,50 Sim/0,3291 174,60% 

Pó 28,11 24,95 5,125 55,50 16,71 Sim/0,2760 88,78% 

KS: Kolgomorov Smirnov 
 

 

 

 

5.5.3. Período experimental 90 dias 

 

 

 

Tabela 7. Descrição paramétrica do percentual de osso preexistente nos três grupos 
no período experimental 90 dias  

Grupos Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo Mediana 
Teste de 
normalidade/ 
distância KS  

Coeficiente 
de 
variação 

Coágulo 5,752 4,792 0 12,83 4,857 Sim/0,1741   83,30% 

Massa 9,336 2,853 5,286 13,17 9,80 Sim/0,2080 30,56% 

Pó 8,948 1,662 7,143 10,83 9,00 Sim/0,2197 18,57% 

KS: Kolgomorov Smirnov 
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Tabela 8. Descrição paramétrica do percentual de osso neoformado nos três grupos 
no período experimental 90 dias  

Grupos Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo Mediana 
Teste de 
normalidade/ 
distância KS  

Coeficiente 
de 
variação 

Coágulo 54,57 49,26 0 124,8 37,14 Sim/0,2382   90,27% 

Massa 59,20 11,35 48,83 75,17 55,43 Sim/0,2301 19,18% 

Pó 58,96 23,12 31,43 87,86 56,67 Sim/0,1673 39,21% 

KS: Kolgomorov Smirnov 
 
 
Tabela 9. Descrição paramétrica do percentual de tecido conjuntivo nos três grupos 
no período experimental 90 dias  

Grupos Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo Mediana 
Teste de 
normalidade/ 
distância KS  

Coeficiente 
de 
variação 

Coágulo 33,03 34,29 0 73,33 21,43 Sim/0,2325   103,81% 

Massa 19,65 16,29 5 47,57 14,57 Não/0,3525 82,90% 

Pó 25,10 20,58 2,333 47,57 28,17 Sim/0,2286 82,01% 

KS: Kolgomorov Smirnov 
 

 

 

 

5.5.4. Percentual de osso neoformado ao longo dos períodos 

experimentais 

 

 

Realizando-se a análise da densidade de osso neoformado (Figura 47) e 

de tecido conjuntivo (Figura 48) ao longo do tempo foi possível observar que 

não houve variação significativa (p˃0,05) entre os grupos experimentais. 
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Figura 47. Percentual de osso neoformado ao longo dos períodos 

experimentais. 

 

 

5.5.5. Percentual de Tecido conjuntivo ao longo dos períodos 

experimentais 

Efeito Tempo TC

C
og

ul
o

R
P1

R
P2

0

20

40

60

80

100
30 dias

60 dias

90 dias

 

Figura 48. Percentual de tecido conjuntivo ao longo dos períodos experimentais 
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6. Discussão 

 

 

O modelo de cirurgia experimental em calvária de coelhos brancos da 

Nova Zelândia permite a observação e avaliação da resposta biológica de 

materiais implantados no tecido ósseo, em defeitos críticos (≥ 15mm) e não-

críticos (˂15mm), como os realizados neste estudo.2,27,28,30,34,46,55,58,78,79,89  A 

calvária apresenta menor risco potencial à fratura quando comparado à tíbia ou 

fêmur, por não participar do sistema de locomoção do animal.  Embora 

permaneçam em gaiolas, estes animais apresentam movimentos repetitivos 

das patas.  Permite acesso cirúrgico amplo, de fácil  visualização em relação 

aos acessos para cirurgias em mandíbula ou maxila, além de não causar 

restrições a ingestão de alimento e água no período pós cirúrgico ou 

complicações a estas relacionadas, como o rompimento de suturas ou 

infecções. 

O coelho é um dos animais mais utilizados como  modelo experimental 

pela sua facilidade de manuseio, tamanho, pela possibilidade de padronização 

do ambiente e alimentação e por apresentarem ciclos de desenvolvimento vital 

curtos (gestação,lactação e puberdade).7,71   Apresenta densidade óssea 

mineral e resistência à fratura similar a ossos humanos.71  

O tipo de reparo ósseo observado neste estudo, foi reparo ósseo direto, 

com síntese de osso lamelar e não-lamelar inicialmente perpendicular ao longo 

eixo do osso, com remodelação óssea subsequente, para conformação óssea 

com o longo eixo do osso em reparo.80 

A formação óssea intramembranosa da calvária, mesma das maxilas e 

mandíbula, permite a avaliação da resposta biológica do tecido ósseo  ao 

implante de biomateriais indicados para preenchimento e/ou elevação de 

defeitos intraorais ou maxilo-faciais, como o composto de PLGA e 

hidroxiapatita estudado. 
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O biomaterial estudado já é utilizado em humanos, recebeu licença para 

sua comercialização  nos EUA em maio de 2009.  Consiste em um material 

para aplicação em odontologia  com a finalidade de preencher e/ou elevar 

defeitos intraorais e maxilo-faciais, tais como defeitos ósseos periodontais, 

lesões de furca, defeitos dos ossos alveolares, preenchimento de alvéolos pós 

extração e elevação do seio maxilar.  Neste estudo foram comparadas as 

formas em pó e massa, com a finalidade de avaliar se a forma em massa, que 

durante o ato cirúrgico  apresenta  maior facilidade de manuseio e aplicação, 

permitindo ser cortada, modelada e aplicada nos defeitos ósseos, mesmo 

verticais,  e a forma em pó apresentam desempenho satisfatório  e similar 

como substitutos ósseos.    

O estudo da morfologia das  duas formas de apresentação do 

biomaterial através da análise por MEV mostrou que a forma em pó consiste de 

grânulos irregulares, de tamanho variável e de natureza porosa.  O aspecto 

morfológico  por MEV, do biomaterial em pó (RP1) foi semelhante ao mostrado 

por Kim et al.57, do composto obtido na rota descrita para o biomaterial.   

Enquanto a forma em massa (RP2) apresentou duas fases morfologicamente 

distintas, porosa e fibrosa.  A fase porosa está disposta em forma de 

aglomerados intercalados pela fase fibrosa.  A fase fibrosa é semelhante 

morfologicamente as nano fibras desenvolvidas por Jose et al.52 a partir de 

PLGA e partículas de hidroxiapatita nanoestruturada, dispersas uniformemente, 

em composto obtido por electrospinning.  

Neste estudo a microanálise por EDS evidenciou diferença de 

composição química entre as formas.  Foram detectados os íons cálcio, 

carbono, oxigênio em ambas as formas, mas o íon fósforo apenas na forma em 

pó. Coimbra et al.17 na caracterização fisico-química do mesmo biomaterial na 

forma em pó relataram a ocorrência de cálcio, fósforo, silício e magnésio por 

EDS e bandas correspondentes aos grupos químicos Si-O-Si (1039 cm-l) ou 

PO4 (1040cm-l) entre outras presentes.  O ruído gerado pela base polimérica 

dificulta a identificação elemental. 

Após a implantação do biomaterial das suas formas em pó e massa, foi 

observado por microscopia eletrônica de varredura (MEV) a formação de novo 
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tecido ósseo  e osso preexistente em todos os períodos experimentais.  A 

análise por EDS evidenciou a presença de carbono, oxigênio, cálcio e fósforo.   

A observação de alumínio e titânio em análise por EDS no período 90 dias foi 

desconsiderada e atribuída a possíveis resíduos do processo de preparação da 

amostra.  

A incorporação das partículas de hidroxiapatita a um arcabouço 

polimérico traz como vantagem principal o aumento da bioatividade21,47,66,74 do 

implante, entretanto as propridades mecânicas  de resistência a tensão,44,66 

resistência a  compressão, ductibilidade e elasticidade também são  

melhoradas.22,57,65  

A dispersão uniforme das partículas de hidroxiapatita em matriz 

polimérica através do recobrimento prévio das partículas com polímero,21,44 

antes da sua incorporação a matriz, ou por sonificação ou ainda por 

electrospinning,52 tem sido buscada pelos pesquisadores.  Quanto mais 

uniforme é a dispersão das partículas nanodimensionadas, maior é a interação 

destas com a matriz polimérica e assim melhores são as propriedades 

mecânicas.65  Embora não tenha sido capaz de melhorar as propriedades 

mecânicas  de resistência a tensão e a compressão dos compostos com 

partículas dispersas, quando comparados a compostos com partículas 

aglomeradas, a ductibilidade foi aumentada.65  

A rota descrita pelo fabricante do biomaterial, objeto deste estudo, como 

barosíntese, com injeção de gás carbônico, sem a utilização de solvente  e com 

adição de partículas nanodimensionadas de hidroxiapatita  originou um 

composto com propriedades mecânicas, resistência a compressão e a tensão 

superiores as de  composto semelhante obtido por rota de evaporação de 

solvente.  A dispersão das partículas não foi caracterizada, mas a  exposição e 

a quantidade  de cálcio na superfície do arcabouço por injeção de gás foi 

maior.57 

A análise de citotoxicidade   mostrou diferença no comportamento das 

duas formas.  Embora ambas tenham sido consideradas citotóxicas, com 

viabilidade celular abaixo de 70% avaliada pelo teste XTT, a forma em massa 
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comportou-se como o controle positivo (látex), extremamente tóxica.  Durante a 

realização dos testes houve deposição de material oriundo do extrato contendo 

o biomaterial em pó o que interferiu com as leituras dos testes Cristal Violeta e 

Vermelho Neutro, originando resultados que não se relacionaram com o do 

teste  XTT.  Este resultado concorda com resultado de Cortês et al.19 que 

observaram interferência na leitura de teste de adesão celular em substrato de 

hidroxiapatita, por avaliação colorimétrica com teste Cristal Violeta.  O 

resultado  do teste XTT, foi semelhante ao encontrado por Coimbra et al.17 na 

avaliação do biomaterial em pó,  considerado citotóxico, para concentração 

100% de extrato.  Cieslik et al.16 observaram resultado negativo para 

citotoxicidade para células hFOb 1.19 osteoblast-like, por teste LDH na 

avaliação de composto de PLGA/HA nanodimensionada.  No estudo de Xia et 

al.88 a avaliação in vitro de compostos de PLGA/HA e PLGA/TCP e arcabouços 

de PLGA, obtidos com uso de solvente, os biomateriais foram considerados 

não citotóxicos por teste LIVE-DEAD, com resultados próximos a 100% de 

viabilidade celular, frente a células RAW 264.7 murine macrophage, e ao final 

de sete dias de observação o número de células viáveis foi signifivativamente 

maior para o composto PLGA/TCP.  A avaliação in vitro executada por Kim et 

al.57 mostrou que os arcabouços de PLGA/HA  obtidos pelas rotas de injeção 

de gás e evaporação de solvente, permitiram adesão e proliferação celular.  O 

composto de PLGA/HA nanodimensionada, obtido por técnica de inversão de 

fases no estudo de Huang et al.47, permitiu  a adesão e a proliferação de 

células mesenquimais indiferenciadas obtidas de coelhos.   A proliferação 

celular avaliada por teste MTT, de células expostas a composto de PLGA/HA 

com recobrimento prévio das partículas de hidroxiapatita por ácido poli(láctico) 

na concentração de 10 e 20% de particulas, mostrou-se significativamente 

maior em comparação ao composto de PLGA/HA sem tratamento das 

partículas em nano escala.21  A viabilidade  de células  mesenquimais 

indiferenciadas derivadas de tecido adiposo humano, expostas a composto de 

PLGA/HA, foi avaliada por teste MTT e foi observada boa atividade 

mitocondrial, com resultado não citotóxico.3  

A redução da viabilidade celular observada neste estudo e no de 

Coimbra et al.17, pode ser relacionada com a constatação do trabalho de 
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Motskin et al.67 que observaram que a incorporação de hidroxiapatita por 

células  do tipo macrófagos humanos derivados de monócitos, correlacionou-se 

com redução da viabilidade celular, provavelmente por interferência na 

homeostase intracelular do íon cálcio.   

A comparação destes resultados requer cuidado pois fatores de 

natureza química, física, tecnológica e biológica estão envolvidos.  A 

composição e processo de fabricação e esterilização dos arcabouços, a 

topografia de superfície, a hidrofilia, o tamanho das partículas, a porosidade 

apresentada pelos biomateriais alteram a adesão e proliferação celular.  Da 

mesma forma as diferentes linhagens celulares utilizadas podem apresentar 

comportamento diferenciado.  Os testes de viabilidade empregados, avaliando 

diferentes aspectos como a atividade mitocondrial e integridade membranar 

com diferentes reagentes envolvidos, também tornam a comparação difícil.16  

Cortês et al.19 afirmam que a metodologia de detecção e avaliação da atividade 

celular deve ser adequada ao substrato estudado.  

Foi observado em todos os estudos citados que realizaram avaliação in 

vivo, resultados positivos para os compostos de PLGA/HA nanodimensionada, 

com osteogênese, sem reações inflamatórias persistentes ou osteolíticas nos 

locais de implante.  Kim et al.57 observaram áreas de neoformação óssea 

percentualmente maiores para arcabouços de PLGA/HA obtidos por rota de 

injeção de gás, em comparação aos obtidos por rota de evaporação de 

solventes. Coimbra et al.17 observaram neoformação óssea após implantação 

de composto de PLGA/HA (Re-Oss®)  em pó, na calvária de ratos Wistar, na 

periferia e no centro de defeitos não-críticos (5,5mm).  Cieslik et al.16 

observaram neoformação óssea após implantação de composto de PLGA/HA 

em defeitos de 3,2mm em mandíbula de coelhos.  Em defeitos críticos de 

20mm executados na diáfise distal do osso rádio de coelhos, Cui et al.21 

observaram radiograficamente neoformação óssea (calo ósseo) mais 

acentuada em compostos de PLGA/HA com partículas de hidroxiapatita 

recobertas nas concentrações 10 e 20% de HA, em comparação ao PLGA, 

controle (sem tratamento), e compostos com 5 e 20% de hidroxiapatita.  O 

presente estudo observou neoformação óssea  após a implantação de ambas 
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as formas do biomaterial,  sem reações inflamatórias ou osteolíticas.  Quando 

comparados os grupos experimentais  biomaterial em pó, em massa e controle 

(coágulo sanguíneo),  a diferença na quantidade de osso neoformado foi 

considerada não significativa. 

 

 

 

7. Conclusões 

 

 

De acordo com os resultados in vitro deste estudo, as formas em pó e 

em massa do biomaterial composto de Poly(lactide-co-glicolide) e hidroxiapatita 

nanoestruturada são citotóxicas, com maior citotoxicidade da forma em massa. 

No estudo in vivo, ambas as formas do composto são biocompatíveis e 

osteocondutoras, sem diferença significativa na resposta biológica quando 

comparadas ao grupo controle (coágulo sanguíneo).  
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