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RESUMO 

 
Silva AAP. Avaliação in vivo de arcabouço de hidroxiapatita nanoestruturada 
contendo 2% de zinco em calvária de coelhos. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, Faculdade de Odontologia. 

 

A perda de tecidos mineralizados devido a trauma ou doenças 
têm estimulado a busca por substitutos ósseos como alternativa aos 
enxertos autógenos, autólogos e xenógenos. Os biomateriais cerâmicos, 
especialmente a hidroxiapatita (HA) tem sido amplamente utilizados em 
Odontologia devido às suas propriedades de biocompatibilidade e 
bioatividade. A incorporação de cátions divalentes (Mg+2, Zn+2, Pb+2 e 
Sr+2) na estrutura de HA pode modular a regeneração óssea.  O objetivo 
deste estudo foi avaliar o reparo ósseo após implantação de arcabouço 
em disco de uma hidroxiapatita nanoestruturada (nHA) contendo 2% de 
zinco em calvária de coelhos. Os biomateriais foram caracterizados 
fisico-quimicamente antes da implantação através das técnicas de 
Difração de Raios X, Espectroscopia Vibracional no Infravermelho e 
Microscopia Eletrônica de Varredura. Este estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Uso Animal da Universidade Federal Fluminense 
(CEUA /UFF) sob o n º 163/09. Seis coelhos receberam discos de (8 x 2 
mm) de nHA (grupo  controle) e nHA  contendo 2% de zinco (grupo 
nZnHA) em cada calvária. Após o período de 12 semanas, os 6 animais 
foram eutanasiados e os blocos ósseos contendo os materiais e os 
tecidos circundantes foram obtidos, fixados e processados para inclusão 
em parafina (n = 5) e resina (n= 1). Foi realizada análise histológica 
descritiva das amostras através de microscopia de luz, onde foi 
observado que o grupo nZnHA apresentou maior volume de 
neoformação óssea. Uma amostra de cada grupo foi processada para 
inclusão em resina para a realização da análise por Microscopia 
Eletrônica de Varredura e Espectroscopia de Energia Dispersiva.  A 
análise histomorfométrica revelou presença de osso neoformado em 
ambos arcabouços porém sem diferenças estatisticamente significativas 
(p > 0,05) observada a partir do teste pareado não-paramétrico de 
Wilcoxon. O presente estudo confirmou que ambos biomateriais 
favoreceram o reparo ósseo, sendo biocompatíveis e osteocondutores. 
Contudo, a dopagem com 2% de zinco não aumentou com diferenças 
estatisticamente significativas o reparo ósseo quando comparado ao 
grupo sem o zinco.  

 
Palavras-chave: Hidroxiapatita, Material Dentário e Tecido Ósseo. 

 



ABSTRACT 

 
Silva AAP. Scaffold of nano-hydroxyapatite containing 2% zinc on bone repair in 
rabbit calvaria. A phisical-cemical and histomorfometric analisis. Niterói: 
Universaidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia. 
 

The mineralized tissues lost due to trauma or diseases have been 
stimulating the search for bone substitutes as an alternative to 
autogenous grafts. The ceramic biomaterials, especially hydroxyapatite 
(HA) have been widely used in Dentistry because of its properties of 
biocompatibility and bioactivity. The incorporation of divalent cations 
(Mg+2, Zn+2, Pb+2 and Sr+2) in the structure of HA can promote bone 
regeneration. The purpose of this study was to evaluate bone repair after 
implantation of the scaffold of nano-hydroxyapatite containing 2% zinc in 
rabbit calvaria. This study was approved by the Ethics Committee for 
Animal Research of the Federal Fluminense University (CEPA / NAL-
UFF) under No. 163/09. Five rabbits received discs (8 X 2 mm) of nano-
hydroxyapatite (nHA- control group) and nano-hydroxyapatite containing 
2% zinc (nZnHA group) in each calvaria. After a period of 12 weeks the 
animals were euthanized and bone blocks containing the materials and 
surrounding tissues were obtained, fixed and processed for inclusion in 
paraffin (n = 5) and were analyzed descriptively using light microscopy, 
histomorphometrics and physical-chemical analysis with SEM and EDS. 
The histological analysis revealed that both materials were biologically 
compatible and the nZnHA group presented greater new bone formation. 
The samples were histomorphometrically through light microscopy. A 
sample of each group (n= 1) was processed for inclusion in resin to 
perform the analysis by SEM and EDS. Histological analysis revealed 
the presence of new bone formation in both frameworks, but without 
statistically significant differences (p> 0.05) observed from the  Wilcoxon 
test. The present study confirmed that both improved the bone repair and 
both biomaterials were biocompatible and osteoconductive. However, 
doping HA with 2% of zinc did not increase bone repair with statistically 
significant diferences as compared to HA without zinc. 
 
Keywords: hydroxyapatite, dental materials and osseous tissue. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A necessidade de se restaurar os tecidos mineralizados do ser humano 

perdidos em situações de traumas ou patologias tem promovido a busca por 

materiais de enxerto ósseos.126 

Os enxertos autógenos apresentam limitações e dificuldades de utilização 

devido à morbidade cirúrgica, desconforto no pós-operatório, disponibilidade da 

quantidade de enxerto a ser removido da área doadora, e questões de caráter étnico 

e religioso.  Em contrapartida, os enxertos alógenos e xenógenos podem transmitir 

doenças. Esses fatos motivaram os cientistas a desenvolverem os biomateriais 

sintéticos ou aloplásticos para regenerar os tecidos ósseos perdidos.,64,186 

 Com esse objetivo, a integração de grupos de pesquisa de diversas áreas, 

tais como: a medicina, a odontologia, a biologia, a química, a física e a engenharia 

favoreceu o crescimento da bioengenharia e da biotecnologia no desenvolvimento 

de biomateriais de preenchimento sintéticos ou semi-sintéticos que possam 

promover estímulo à reparação óssea.64,26 

 Um biomaterial é definido como aquele material que tenha por objetivo 

interagir com sistemas biológicos para avaliar, tratar, aumentar ou substituir qualquer 

tecido, órgão ou função do corpo, sendo capaz de interagir com os tecidos e seus 

componentes em função.153,183 Além disso, um biomaterial não deve ser degradável, 

corrosível e carcinogênico, devendo ser não-tóxico, fabricável, esterilizável e estável 

quando implantado e aplicado. Um biomaterial é considerado biocompatível quando 

apresenta uma resposta adequada em sua implantação e aplicação em um 

hospedeiro e é considerado biofuncional quando possui a capacidade de 

desempenhar uma função desejada.31,64 

 Os tecidos mineralizados do corpo humano são constituídos de uma fase 

orgânica e outra inorgânica.36 A hidroxiapatita (HA) é o principal constituinte da fase 

inorgânica e representa de 30 a 70% da massa de ossos e dentes.40 

 As HAs possuem características químicas e estruturais que possibilitam seu 

uso como material biocompatível.  A partir do osso xenogênico ou alogênico é 
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possível obter uma apatita biológica.  Além disso, diversos processos de síntese de 

apatitas levam à fabricação de materiais com uma variedade de características 

físico-químicas e biológicas, como as HAs sintéticas, que não promovem resposta 

inflamatória indesejada e funcionam como reservatório de minerais favorecendo a 

osteogênese. As HAs sintéticas são consideradas materiais bioativos por levarem a 

uma resposta específica na sua interface, que resulta na formação de uma ligação 

entre os tecidos e o material.71,121 

 As hidroxiapatitas densas utilizadas na substituição do tecido ósseo por 

apresentarem uma degradação mínima podem receber aditivos de vidro para se 

tornarem um produto parcialmente degradável e aderirem rapidamente e firmemente 

ao osso.159 Da mesma forma, com objetivo de melhorar suas características 

estruturais, a HA pode ser alterada pela incorporação de cátions bivalentes (Mg2+, 

Zn2+, Pb2+ e Cd2+), ou trivalentes (La3+, Y3+, In3+ e Bi3+), que ao serem liberados 

gradualmente poderiam favorecer o reparo ósseo (Mg2+ e Zn2+) ou servir de modelo 

‘”in vivo” de toxicidade a metais pesados (Pb2+ e Cd2+).179,180 

 Os cátions bivalentes incorporados na estrutura cristalina da HA têm sido 

estudados como uma ferramenta poderosa para a compreensão dos mecanismos 

celulares e moleculares do processo de mineralização biológica. Um estudo 

demonstrou que a apatita modificada contendo magnésio proporcionou a aceleração 

da adesão de osteoblastos em um compósito de colágeno-apatita-magnésio.187 O 

zinco, elemento traço presente no osso, é de grande importância, pois é capaz de 

aumentar a mineralização por estar relacionado à produção de matriz óssea 

extracelular.20,160 Além disso, as HAs modificadas pela incorporação de zinco 

apresentaram efeitos favoráveis na produção de citocinas pelos monócitos, 

aumentando a quimiotaxia e diminuindo a reação inflamatória.62 

 Com o advento da nanotecnologia, foi possível o desenvolvimento de 

biomateriais de nanopartículas, dentre eles: a nano-hidroxiapatita (nHA). Esses 

biomateriais, por possuírem uma estrutura ultrafina e superfície com defeitos 

mínimos, apresentam um desempenho melhorado. Além disso, os biomateriais de 

nano-escala, por apresentarem uma elevada relação entre sua área de superfície e 

volume, possuem uma maior energia e atividade de superfície quando comparados 

com os materiais biológicos convencionais de micro-escala.37,108,181 
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 O reconhecimento do efeito físico do tamanho das partículas e da natureza  

dos nanomateriais com possibilidades de grandes funções ou até mesmo  riscos, é a 

base essencial para o bom entendimento das aplicações biomédicas da 

Nanotecnologia. A natureza física dos materiais de micro ou nano-escala os torna 

biointerativos às células e tecidos.176 

 As partículas biointerativas induzem as funções intrínsecas e as reações dos 

organismos biológicos, tornando-as bioreativas. Deste modo, elas podem se 

comportar de modo favorável ou desfavorável ao organismo.  A natureza bioreativa 

causa inflamação que conduz a ocorrência e a conversão de funções dos materiais 

através de um processo biológico, como a biocompatibilidade, que ocorre por 

exemplo, no estímulo à formação óssea pelo titânio e na adesão celular às 

nanoapatitas. Por outro lado, quando o tamanho da partícula é ≤ 200 nm, ela se 

torna menos estimulante e o seu reconhecimento pelo sistema de defesa diminui. 

Com isso, a partícula pode invadir internamente o organismo através do sistema 

respiratório ou digestivo e se difundir por todo o corpo, causando sérios danos.176 

 Além da propriedade osteocondutora das nHAs, resultados obtidos após a 

implantação ectópica de uma hidroxiapatita nanocristalina, comprovaram sua 

propriedade osteoindutora após 5 semanas de implantação intramuscular e 

subcutânea em mini porcos.61 

 Sabe-se que a adição de zinco à estrutura da HA pode melhorar a resposta 

biológica osteogênica desse biomaterial, favorecendo os procedimentos cirúrgicos 

de enxertia.20,22,46,47,62,115,160,180 O zinco parece exercer uma ação dupla sobre tecido 

ósseo: diminui sua reabsorção e estimula sua formação, mostrando ser capaz de 

aumentar a massa óssea em modelos animais osteopênicos.139 

 Mais estudos na literatura que comprovem os efeitos positivos da adição de 

zinco às HAs de nano-escala se fazem necessários. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 O TECIDO ÓSSEO 

 

O osso é um tecido conjuntivo especializado composto por fases minerais e 

orgânicas, organizado perfeitamente para desempenhar o papel de sustentação do 

corpo. Para executar esta tarefa, ele é formado por uma combinação de osso 

compacto denso e osso esponjoso, reforçado nos pontos de tensão. A fase mineral 

do esqueleto contribui com cerca de dois terços de seu peso, o terço restante é 

matriz orgânica, constituindo-se principalmente de colágeno do tipo I e quantidades 

pequenas de proteínas não-colagênicas. Além disso, dois tipos principais de células 

são encontrados no osso, os osteoblastos e os osteoclastos, os principais agentes 

na modificação da matriz óssea.73 

Os osteoblastos são derivados de células-tronco mesenquimais e 

funcionalmente são células que sintetizam matriz extracelular (MEC) rica em 

colágeno e proteínas não-colagênicas, denominada matriz osteóide, que 

posteriormente permite a deposição de cristais de hidroxiapatita (HA) além de outros 

íons para formar a fase inorgânica do osso. Este processo é chamado osteogênese 

ou formação óssea.84 

Ocasionalmente, alguns osteoblastos podem ser aprisionados ou 

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

diferenciando em osteócitos.83,125 Os osteócitos são células que possuem 

prolongamentos dentro de canalículos que se comunicam com outros osteócitos e 

com osteoblastos através de junções comunicantes localizadas nas extremidades 

dos prolongamentos, por onde passam pequenas moléculas e íons de um osteócito 

para o outro. Desta forma, ocorre a manutenção, nutrição da matriz óssea, e 

homeostase do cálcio sangüíneo.  Após a morte do osteócito, há a reabsorção da 

matriz.160 

Os osteoclastos são células gigantes multinucleadas, de origem 

hematopoiética, móveis e que são responsáveis por reconhecer, degradar e 
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reabsorver a matriz óssea extra-celular. Quando em atividade, secretam H+, 

colagenases e hidrolases responsáveis pela dissolução mineral e degradação das 

proteínas da matriz óssea. Como resultado há formação de depressões pouco 

profundas na matriz, denominadas de lacunas de reabsorção ou de Howship.190 

 

2.2 MECANISMOS BIOLÓGICOS DE FORMAÇÃO ÓSSEA 

 

O osso está constantemente sofrendo remodelação, um processo complexo 

que envolve a reabsorção do osso numa superfície em particular, seguida por uma 

fase de formação óssea. Em adultos normais, há um equilíbrio entre a quantidade de 

osso reabsorvido pelos osteoclastos e a quantidade de osso formado pelos 

osteoblastos.52 

O desequilíbrio entre o processo de reabsorção e aposição óssea resulta em 

diversas doenças como, por exemplo, a osteoporose,109 osteopetrose8 e 

osteomalácia.107 

Em condições normais, os osteoblastos produzem osso em várias situações: 

desenvolvimento embrionário, crescimento e remodelação do osso, ossificação 

heterotópica, cicatrização pós-trauma ou fraturas e em resposta às patologias 

ósseas e/ou infecções.162 

Além disso, os tratamentos com enxertos autógenos, alógenos ou 

xenógenos, distração osteogênica e exercícios físicos podem estimular a formação 

de osso, onde primeiramente, a célula mesenquimal indiferenciada se diferencia em 

pré-osteoblasto, em seguida assume o aspecto de osteoblasto e inicia um processo 

de secreção de uma matriz extracelular especializada, que mineraliza e envolve os 

osteoblastos, que uma vez aprisionados dentro da matriz, são chamados 

osteócitos.156,165 

A osteogênese pode ocorrer a partir de uma área de cartilagem hialina 

(endocondral), diretamente dentro de uma membrana de tecido conjuntivo 

(intramembranosa) ou por deposição de novo osso em região de osso já existente 

(aposicional). Contudo, alguns ossos podem ser formados pelo processo 
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endocondral e intramembranoso ao mesmo tempo. Em sua maioria, os ossos da 

face são formados pela ossificação intramembranosa.152 

Estes três processos de formação óssea ocorrem ao longo da vida, 

contribuindo para a manutenção do esqueleto e reparação após injúrias ou doenças 

ósseas.33,51 

O mecanismo biológico de formação óssea associado aos enxertos ósseos ou 

aos biomateriais pode ser além da osteogênese, a osteoindução, a osteocondução e 

a osteopromoção.  

 

2.2.1 OSTEOGÊNESE 

 

 Em biologia regenerativa, a osteogênese se caracteriza pela atividade de 

osteoblastos e pré-osteoblastos viáveis transplantados com o enxerto para o defeito 

ósseo a partir de uma área doadora do próprio indivíduo. Contudo, mesmo quando 

algumas células do enxerto sobrevivem à transferência, as principais fontes de 

células para esta fase são as células osteogênicas e osteoprogenitoras do 

hospedeiro. Logo, a osteogênese independe de células mesenquimais 

indiferenciadas para que haja uma neoformação óssea.103 

A eficiência do processo de osteogênese depende da fonte de enxerto 

utilizada. Quando o enxerto é de origem medular, por vir acompanhado de medula 

óssea tende a apresentar maior revascularização que o enxerto de origem cortical, 

que por sua vez, apresenta maior suporte estrutural.106 

 

2.2.2 OSTEOINDUÇÃO 

 

A osteoindução é caracterizada por um processo onde células são induzidas 

a produzir osso, havendo uma conversão fenotípica de células mesenquimais em 
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células osteoblásticas.4,171 A matriz óssea desmineralizada e as proteínas ósseas 

morfogenéticas são exemplos de substâncias osteoindutoras.63,124,168 

 

2.2.3 OSTEOCONDUÇÃO 

 

A osteocondução se refere ao crescimento ósseo sobre a superfície do 

biomaterial.4,20,158 Entretanto, outros autores definem como o processo em que o 

enxerto serve como arcabouço, de forma passiva, para migração de vasos 

sangüíneos e deposição de novo osso.20 

 

2.2.4 OSTEOPROMOÇÃO 

 

A osteopromoção ocorre quando barreiras mecânicas de proteção impedem 

o crescimento de tecido conjuntivo no defeito ósseo, permitindo que este defeito seja 

povoado por células osteoprogenitoras.165 Estas barreiras físicas são realizadas com 

o uso de membranas, que podem ser absorvíveis ou não. As membranas não 

absorvíveis, rígidas ou com reforço de titânio, são capazes de promover a 

neoformação óssea em quantidades significativas, e manter espaço suficiente sem a 

adição de material de preenchimento devido à sua capacidade de “efeito tenda”, 

principalmente quando fixadas com pequenos parafusos metálicos, esta técnica é 

chamada regeneração óssea guiada (ROG). Entretanto, as membranas sem reforço 

de titânio, absorvíveis ou não, não possibilitam a manutenção do espaço para a 

neoformação óssea.27,82 

 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DOS ENXERTOS ÓSSEOS 

 

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

ser autógenos, alógenos, xenógenos e aloplásticos ou sintéticos. 
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2.3.1 ENXERTOS AUTÓGENOS 

 

Os enxertos autógenos são aqueles obtidos do próprio indivíduo podendo 

ser adquiridos de fontes intra ou extra bucais. Para a obtenção de enxerto autógeno 

geralmente se faz necessário dois acessos cirúrgicos: um acesso na região doadora, 

e outro na região receptora.110 As áreas doadoras intrabucais são: mento, 

tuberosidade maxilar, região retromolar, corpo e processo coronóide da mandíbula. 

As fontes de enxerto extra bucais são geralmente a crista ilíaca, calota craniana, 

tíbias e costelas.114 

Os mecanismos biológicos de osteogênese dos enxertos autógenos, sua 

capacidade osteocondutora e osteoindutora fazem com que estes enxertos sejam 

considerados como “padrão ouro” para substituição óssea. Contudo, a quantidade 

óssea e a morbidade do sítio doador representam desvantagens desta opção de 

enxerto.106 

 

2.3.2 ENXERTOS ALÓGENOS 

 

Os enxertos alógenos são aqueles obtidos de doadores da mesma espécie 

do receptor, ou seja, humanos vivos ou de cadáveres processados e armazenados 

em bancos de ossos antes de serem utilizados. Estes enxertos apresentam como 

vantagem a eliminação de um tempo cirúrgico da região doadora, e por isso 

diminuem a morbidade cirúrgica. No entanto, podem levar a uma resposta 

imunológica exacerbada.56 
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2.3.3 ENXERTOS XENÓGENOS 

 

Os enxertos xenógenos são aqueles que têm origem em espécie diferente 

do receptor, sendo fabricados a partir da porção inorgânica do tecido ósseo animal e 

considerados osteocondutores.114 Em geral, é utilizado osso de origem bovina, 

podendo ser utilizado também os de origem suína e eqüina163 Estes enxertos 

apresentam como vantagem a grande disponibilidade óssea, porém a transmissão 

de doenças, a resposta imunológica do hospedeiro ao material, e os aspectos 

religiosos podem influenciar a sua indicação. 

O material de enxerto bovino pode apresentar osso mineral proteinizado ou 

desproteinizado, ambos com propriedades favoráveis quanto à sua estrutura física e 

química, sendo constituído de carbonatoapatita, naturalmente porosa, com alta 

cristalinidade e com módulo de elasticidade similar ao osso humano. Neste caso, as 

partículas se integram bem ao osso do hospedeiro sem reação imunológica, e em 

seguida, sofrem reabsorção pelos osteoclastos.26,63,124 

 

2.3.4 MATERIAIS ALOPLÁSTICOS 

 

Os enxertos aloplásticos ou sintéticos foram desenvolvidos pelos 

pesquisadores com objetivo de solucionar as limitações e desvantagens dos 

enxertos autógenos, alógenos e xenógenos.186 Os materiais sintéticos utilizados na 

regeneração óssea são as cerâmicas de fosfato de cálcio sintéticas (HA e TCP- 

fosfato tricálcio), carbonato de cálcio, polímeros para substituição de tecidos duros e 

biovidros cerâmicos.15 

Além de evitar uma segunda etapa cirúrgica, estes materiais podem se 

apresentar em diversas formas (pó, partículas, pastilhas ou blocos), tamanho, 

textura, grau de porosidade (macro ou microporoso), grau de cristalinidade (cristalino 

ou amorfo) e solubilidade (absorvíveis ou não absorvíveis).63 
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O mecanismo de reparação óssea que está envolvido, assim como no 

enxerto xenógeno é a osteocondução.20,46 Contudo, alguns estudos recentes 

confirmam também a capacidade osteoindutora da hidroxiapatita quando implantada 

intramuscularmente em cães, babuínos, coelhos e cabras e, subcutaneamente, em 

ratos e ovelhas.134 

Durante o processo de enxertia óssea as células dominantes e que 

respondem rapidamente a implantação de um biomaterial são os macrófagos e suas 

variantes morfológicas, como: as células gigantes multinucleadas e as células 

gigantes de corpo-estranho, que usualmente permanecem na interface biomaterial-

tecido durante o tempo de vida do dispositivo in vivo. Como componente do sistema 

imune, os macrófagos apresentam suas atividades relacionadas às repostas imunes, 

inflamação e resposta de corpo estranho. Contudo, os macrófagos também são 

mediadores da biodegradação e bioreabsorção dos biomateriais de enxerto via 

fagocitose e degradação extra-celular. Além disso, são células essenciais para uma 

efetiva regeneração tecidual, pois regulam o recrutamento, a proliferação e a 

diferenciação de células-alvo, como: fibroblastos, osteoblastos e células endoteliais 

durante o processo de cicatrização.188 

 

2.3.4.1 FOSFATO TRICÁLCIO 

 

A formulação química do fosfato tricálcio (TCP) é Ca3(PO4)2. O TCP 

apresenta solubilidade maior que a da HA,71 sua biocompatibilidade se deve em 

parte a sua estrutura cristalina e a sua velocidade de biodegradação que também é 

maior que a da HA.81 A cristalização do TCP pode gerar o β-TCP e o α-TCP, e essa 

conversão ocorre a 1125°C.17 

Estudos in vivo mostraram que o TCP é biocompatível, bioativo e bioinerte.50 

Em geral, o TCP é parcialmente reabsorvido entre 6 a 15 semanas após o 

implante.87 Entretanto, outros autores observaram a aposição óssea entre 3 e 6 

semanas, havendo aumento da osteogênese a medida que o TCP era absorvido.41 
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A capacidade de osteocondução do TCP comprova a sua bioatividade, 

possibilitando o crescimento de osso novo. Como o TCP é absorvido em grande 

parte no primeiro mês e o restante permanece no sítio implantado por longos 

períodos até ser incorporado à estrutura do osso neoformado, ele é utilizado no 

preenchimento onde uma rápida reabsorção é desejada.147 

Ao se avaliar a influência da porosidade do TCP sobre a diferenciação 

osteogênica de células tronco mesenquimais, foi observado que a distribuição e o 

tamanho dos poros podem desempenhar um papel importante na diferenciação 

osteogênica in vivo.90 

O estudo de Ghanaati55 que avaliou 5 diferentes β-TCP  em subcutâneo de 

ratos Wistar, observou que quanto maior a porosidade do material, maior foi a 

substituição óssea. Além disso, o estudo sugere que o papel das células gigantes 

multinucleadas (CGM) seja reavaliado, posto que foi constatado neste estudo, que a 

presença de CGM foi positivamente relacionada à maior vascularização pela 

secreção de fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) dentre outras 

quimiocinas. Os biomateriais induziram formação de CGM TRAP-positiva como sinal 

de maior estabilidade do biomaterial. 

Com o objetivo de melhorar suas propriedades osteogênicas, proteínas 

ósseas morfogenéticas, como a BMP-2, podem ser adicionadas às cerâmicas de HA 

e β-TCP, como foi feito em estudo de reparo de defeitos críticos em mandíbulas de 

ratos, onde houve uma maior formação óssea na presença de BMP- 2 associada ao 

β-TCP.193 

As cerâmicas bifásicas de HA e β-TCP desenvolvidas têm sido consideradas 

substitutos ósseos em potencial, pois suas propriedades de dissolução (HA- não 

reabsorvível e β-TCP- reabsorvível) permitem uma rápida formação óssea com 

comportamento semelhante ao da fase inorgânica do osso.123 
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2.3.4.2 HIDROXIAPATITA 

 

A formulação química da hidroxiapatita é Ca
10

(PO
4
)
6
(OH)

2 . A HA se 

cristaliza num sistema hexagonal, onde a célula unitária hexagonal da hidroxiapatita 

contém 10 íons cálcio.42 A baixa velocidade de degradação que a HA possui está 

relacionada com a sua área de superfície, cristalinidade e carga de estresse 

mecânico, permitindo que este biomaterial se mantenha com seu volume na região 

implantada por muito tempo.59 

A HA tem sido largamente utilizada na substituição óssea e difere das 

demais cerâmicas à base de fosfato de cálcio, por ser similar à porção inorgânica do 

tecido ósseo, além de ser biocompatível, bioativa, bioinerte, resistente 

mecanicamente, radiopaca (o que permite acompanhamento radiográfico), por 

provocar pouca reação tecidual e não ser carcinogênica, nem antigênica.72,74,97,128 

A HA pode ser sintetizada por diferentes rotas: microondas, precipitação via 

úmida e tratamento térmico, e dependendo da rota utilizada a razão Ca/P, a 

cristalinidade, a dimensão dos cristais, a área superficial, e, conseqüentemente, o 

grau de compactação, resistência mecânica e porosidade podem variar.169 Além 

disso, as HAs podem ser sinterizadas ou não sinterizadas e na forma densa ou 

porosa.87,97 

A fabricação de HA de alta densidade ocorre pelo método de precipitação e 

pressão uniaxial, sendo que sob tratamento térmico de 1100°C pode ser obtida uma 

propriedade de compressão mecânica mais apropriada para a HA sinterizada.140 

O processo de produção das HAs acontece através de várias reações 

químicas que utilizam principalmente carbonato de cálcio e ácido fosfórico. Ao 

término dessas reações, podem ser obtidas cerâmicas na forma de pó, constituídas 

de um aglomerado de partículas em justaposição unidas por ligações fracas. Essas 

cerâmicas possuem poucas propriedades mecânicas e são usadas para o preparo 

de amostras, chamadas verdes, que em seguida, podem passar ao processo de 

sinterização, onde as partículas recebem um tratamento térmico (sinterização) e se 
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fundem umas às outras, diminuindo sua área de superfície e volume, além de 

aumentar sua fase cristalina, suas propriedades mecânicas e sua porosidade.141 

Os poros interconectados da HA favorecem a inserção, adesão, proliferação 

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

vascularização.87,105 Entretanto, a presença de poros aumenta a área total de 

superfície diminuindo a resistência mecânica do arcabouço.105,170 Estes poros 

confeccionados com dimensões adequadas favorecem o crescimento ósseo, 

levando a uma união do osso neoformado à HA, o que proporciona a 

osteointegração do implante ao osso.60,87,105 Os poros com diâmetros mínimos de 

100 μm permitem uma vascularização adequada e formação óssea no interior do 

biomaterial.191 Em contrapartida, poros com dimensões entre 15 e 75 μm favorecem 

o crescimento fibrovascular favorecendo a fixação mecânica da peça.86 

A HA densa, quando comparada à HA porosa, possui maior resistência 

mecânica e menor potencial de dissolução e degradação. Por este motivo, não há 

neoformação óssea no interior deste arcabouço, que assim permanece mais tempo 

na região enxertada, o que é favorável para preenchimentos de áreas de defeito 

ósseo.22,113,170 Para que a HA densa possa ser degradada parcialmente, a 

incorporação de aditivos de vidro é uma solução que permite que o biomaterial 

consiga aderir ao osso. 

Arcabouços de hidroxiapatita com microporos e macroporos interconectados 

podem ser produzidos através do método de replicação polimérica, onde esponjas 

de poliuretano são usadas e impregnadas com lama cerâmica e sinterizadas 

seguindo um ciclo térmico específico. Além disso, colágeno tipo 1 pode ser 

incorporado nesses poros para melhorar o potencial biomimético do arcabouço 

ósseo produzido.155,168 

Um estudo in vitro avaliou o efeito da topografia de superfície da HA, 

resultante da presença de microporosidade (< 5%, 15% e 30%), sobre a adesão, 

morfologia e proliferação celulares através da medida de proteína total e atividade 

da fosfatase alcalina (ALP). Os resultados apresentados por este estudo 

demonstraram que eventos iniciais não são afetados pela topografia, mas 

superfícies com topografias mais regulares (15% de microporosidade ou menos) 
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favoreceram eventos intermediários e finais, tais como proliferação e atividade de 

ALP.142 

Qunado comparou-se disco de HA-TCP macroporosa (poros entre 150 e 500 

μm, detectados por MEV), disco de HA-TCP microporosa (poros não detectáveis), 

HA-TCP em grânulos (poros não detectáveis) e osso liofilizado desmineralizado 

(grupo controle), em defeito crítico de 8 mm de diâmetro em calvárias de ratos, 

concluiu-se que o controle teve maior neoformação óssea e que entre os grupos 

testes, a HA-TCP macroporosa em disco teve maior percentual de osso neoformado 

devido a sua capacidade de manutenção rígida de espaço e tamanho de poros que 

favoreceram o crescimento vascular no interior do enxerto.50 

Ao se comparar a HA sintética à HA de origem bovina, é observada sua 

maior cristalinidade, menor área de superfície e uma porosidade de 55%, que é 

próxima da porosidade do osso trabecular. Um estudo em cães que utilizou uma HA 

sintética constatou uma intensa proliferação de osteoblastos e neovascularização no 

interior dos poros da HA. A biocompatibilidade da HA sintética utilizada e sua 

propriedade osteocondutora permitiram a sua integração ao processo alveolar dos 

animais por meio da formação de osso lamelar.38 

Uma HA macroporosa contendo 85 a 90% de porosidade foi produzida a 

partir de esponjas de suspensão cerâmica, fixada através de gelcasting e implantada 

em tíbia de coelhos por 8 semanas, observou-se que os poros interconectados 

permitiram a organização das células na matriz tridimensional. Assim, a matriz foi 

progressivamente sendo preenchidas com tecido ósseo maduro novo e osteóide, 

confirmando a biocompatibilidade e alto potencial osteocondutor da HA, sem a 

ocorrência de reações imunes ou inflamatórias.151 

Accorsi-Mendonça1 caracterizaram físico-quimicamente dois biomateriais 

xenogênicos comercializados (Bio-Oss® e Gen-Ox®) e observaram que o biomaterial 

menos cristalino (Bio-Oss®) foi mais degradável. O estudo de Conz34 analisou a 

resposta tecidual de dois grânulos de HA em defeito crítico de calvária de ratos: HA-

1, com 28% de cristalinidade e 1,60 molar de razão Ca/P e HA-2, com 70% de 

cristalinidade e 1,67 molar de razão Ca/P. Contudo, o estudo concluiu que a 

cristalinidade não afetou a reparação óssea de defeitos críticos. 
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A dimensão dos grânulos de HA é outro fator que pode influenciar a 

restauração de falhas ósseas, como observado pelo estudo in vivo de Moreira,118 

que ao comparar HA sintética não-reabsorvível (GEN-PHOS®) de diferentes 

tamanhos (212 μm, 500 μm, 1000 μm), observou que a HA de 212 μm reparou mais 

rapidamente o defeito ósseo de 5 mm em fêmur de ratos Wistar. 

Quando uma HA sintética foi comparada a uma HA de origem da casca de 

ovos, no estudo de Lee95 em defeito de 8mm de diâmetro em calvária de coelhos, a 

HA sintética, mesmo com grânulos menores, teve neoformação óssea semelhante à 

HA de origem da casca de ovos. 

Os fosfatos de cálcio (HA e β-TCP) também podem ser utilizados como 

cimento de implantes não-reabsorvíveis em região que não possa ser fixada por 

parafusos, como na calvária. Tal aplicação, foi realizada no estudo de Schineider150 

que comparou dois cimentos: BoneSource® (HA) e ChronOSTM Inject (β-TCP), na 

fixação de implante de vidro cerâmico não-reabsorvível (Bioverit®) em defeitos de 

7mm de calvárias de coelhos. Os autores concluíram que ambos foram 

biocompatíveis e osteocondutores, porém o cimento BoneSource® apresentou 

melhor osseointegração ao Bioverit®. Uma outra aplicação das HAs é no 

recobrimento de implantes osseointegráveis de titânio. Um estudo in vitro observou 

através das técnicas de difração de raios-X e microscopia eletrônica de varredura, 

que a HA com tratamento térmicos entre 400 e 600ºC apresentou uma baixa 

cristalinidade semelhante às apatitas biológicas.7,173 Rebolal133 confirmou que 

implantes de titânio revestidos de HA apresentaram percentual de osseointegração 

semelhante em ambas secções transversal e longitudinal, após implantação em 

tíbias de coelhos. 

Através da comparação histomorfométrica da regeneração óssea, 

utilizando-se hidroxiapatita bifásica, cimento de fosfato de cálcio e enxerto ósseo 

autógeno em calvária de ratos, observou-se que os biomateriais mostraram um 

aumento significativo no conteúdo ósseo quando comparado com 

enxerto ósseo autógeno. Além disso, a HA bifásica mostrou maior neoformação 

óssea quando comparada ao cimento de fosfato de cálcio.65 
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Com objetivo de melhorar a resposta celular às HAs, suas propriedades 

mecânicas e promover uma maior estabilidade de pH durante sua degradação, 

polímeros podem ser adicionados, desenvolvendo-se por exemplo, cerâmica de 

ácido poli-L-lático-hidroxiapatita (PLLA-HA), que pode ser aplicada com sucesso no 

reparo de defeitos ósseos alveolares e enxertos de seios maxilares.5,31 Um 

compósito de 50% hidroxiapatita (HAP-91®) e 50% poli-hidroxibutirato foi implantado 

em defeitos ósseos de coelhos e possibilitou a projeção do tecido ósseo e conjuntivo 

no seu interior, com sinais de biodegradação na ausência de infiltrado inflamatório.25 

Quando um compósito contendo 10% de hidroxiapatita (HAP-91®) e 90% de 

polihidroxibutirato foi analisado após implantação em defeitos ósseos em coelhos, 

observou-se que o compósito foi biocompatível, reabsorvível e se integrou bem ao 

tecido ósseo.24 

A hidroxiapatita sintética também pode ser modificada pela adição de 

carbono e/ou fosfato biácido de sódio, produzindo compósitos de hidroxiapatita 

carbonatada (HAC) e hidroxiapatita fosfato biácido de sódio carbonatada e (HACF), 

que ao serem comparadas a um controle (coágulo) em substituição óssea de 

defeitos em ulnas de coelhos, apresentaram regeneração óssea mais precoce.174 

Além disso, a resposta biológica das HAs pode ser otimizada quando 

células-tronco são acrescentadas, como foi comprovado em estudo de defeito 

segmentar em fêmur de cabras.119 

 

2.3.4.3 HIDROXIAPATITA NANOESTRUTURADA 

 

A nanotecnologia está relacionada à manipulação da matéria em escala 

nanométrica, ou seja, uma escala tão pequena quanto à de um bilionésimo do 

metro. Na escala nanométrica, os átomos revelam características peculiares, 

podendo apresentar tolerância à temperatura, cores, reatividade química, 

condutividade elétrica, ou mesmo exibir força de intensidade extraordinária. Por ser 

multidisciplinar por natureza, a nanotecnologia tem o potencial de revolucionar 
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amplamente vários campos tecnológicos e científicos, como a Biologia, a Física, a 

Química e a Engenharia. Quando aplicada às ciências da vida recebe o nome de 

nanobiotecnologia, com suas inúmeras proposições 

(http://www.comciencia.br/reportagens/nanotecnologia/nano15.htm). 

O tecido ósseo apresenta uma arquitetura nano-estrutural, onde sua 

resistência à fratura é atribuída à presença de cristais de hidroxiapatita de tamanho 

nanométrico ligada a uma densa rede de fibras colágenas, onde proteínas ácidas 

têm a capacidade de ligar os cristais de HA às fibras colágenas, formando um 

complexo reticulado. Com isso, há uma crescente busca pelo desenvolvimento de 

materiais de nano-escala devido a sua capacidade de serem mais biomiméticos.148 

As hidroxiapatitas de nano-escala têm ganhado grande importância na área 

biomédica devido às suas propriedades biológicas e biomecânicas superiores. O 

entendimento da influência do tamanho das partículas de nano-HA, sua morfologia 

cristalina e sua interface celular em nível mais elevado é essencial para o 

desenvolvimento da Nanotecnologia e Biotecnologia.195 

Estudos de propriedades mecânicas de materiais de implantes mostraram 

que HA nanocristalina aumenta a proliferação e adesão de osteoblastos em 

cultura.177,178 

Além disso, ao se comparar o efeito do tamanho da hidroxiapatita 

nanométrica e micrométrica sobre a proliferação e apoptose de osteoblastos 

humanos in vitro, o estudo de Shi154 demonstrou que ambos eventos são 

influenciados pelo tamanho das partículas de HA, com maior proliferação 

osteoblástica e inibição da apoptose na HA de nano-escala, sendo ideal como 

material para aplicação clínica. 

Com o objetivo de comprovar o efeito físico e biológico das partículas 

nanométricas, um nanocomposito de hidroxiapatita e colágeno foi implantado em 

defeitos ósseos críticos de ratos, por Watari.176 Após 8 semanas, o exame 

histopatológico observou a neoformação óssea, confirmando que o compósito de 

nanoapatita pode ser utilizado com sucesso no reparo do tecido ósseo. 
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As características topográficas das biocerâmicas, tais como: dimensão 

cristalina, morfologia superficial e rugosidade, podem influenciar a adsorção de 

proteínas relevantes à regeneração óssea. A influência de duas nano-HAs, uma 

sinterizada à 750ºC (HA750) e outra à 1000ºC (HA1000), sobre a adsorção de 

fibronectina e osteonectina e sobre a adesão e morfologia osteoblástica foi analisada 

in vitro. A HA1000, por apresentar grânulos maiores, maior rugosidade, menor área 

de superfície e porosidade, permitiu maior quantidade de proteínas adsorvidas. Além 

disso, maior viabilidade e número celular foram encontrados sobre a superfície da 

HA1000 em comparação à HA725, independentemente da presença ou tipo de 

proteína adsorvida. Portanto, a adesão dos osteoblastos e a atividade metabólica 

parece ser mais sensível à morfologia superficial e à rugosidade do que ao tipo de 

proteínas adsorvidas.138 

O estudo de Brandt19 utilizou uma HA nanocristalina (Ostim®) e observou 

boa biocompatibilidade e nenhuma reação inflamatória. Contudo, mesmo sendo um 

material de nano-escala, foi pouco reabsorvível. Na maioria dos casos os implantes 

foram incluídos em tecido conjuntivo ou osso permanecendo lá não sendo  mais 

reabsorvido. O fato do material apresentar pouca porosidade parece explicar a baixa 

reabsorção dessa HA nanocristalina. 

Zhang192 criou um nanocompósito biomimético e através de testes 

mecânicos revelou que a adição de 2% a 10% de partículas de HA nanocristalina 

dispersa em hidrogel (poli 2-hidroxietil metacrilato- pHEMA) de HRN (nanotúbulos 

helicoidais- nanomaterial que mimetiza a nanoestrutura hélica do colágeno ósseo) 

melhorou as propriedades mecânicas do nanocompósito e aumentou a adesão 

osteoblástica em 236% comparada ao controle hidrogel – HRN (sem HA). 

Devido a carcterística nanoestrutural do tecido ósseo, cada vez mais os 

estudos têm buscado mimetizar tal característica. Para isso, além de utilizarem a HA 

em nano-escala, os estudos têm buscado compreender a participação de proteínas 

ósseas, como a osteonectina, na montagem das fibras mineralizadas do tecido 

ósseo. Essa participação foi comprovada em estudo que utilizou uma nano-HA, 

colágeno tipo I e osteonectina, ressaltando a importância da função desta proteína 

na mineralização e desenvolvimento ósseo in vivo, o que poderá ser de grande 

utilidade para a elaboração de novos métodos biomiméticos para aplicação em 
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enxertos ósseos.100 Uma abordagem biomimética que utilize arcabouço de colágeno 

tipo I mineralizado com nanocristais de apatita intrafibrillar altamente hierarquizados 

também pode ser confeccionado para investigar o potencial de liberação de fatores 

de crescimento para a regeneração dos ossos e da dentina.104 

 

2.4 ELEMENTO ESSENCIAL: ZINCO 

O zinco é reconhecido como um elemento essencial por ter papel importante 

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

sua ação está relacionado à estrutura e funcionamento de inúmeras enzimas 

envolvidas em diferentes processos metabólicos,18 além de contribuir para um bom 

funcionamento do sistema imunológico, na percepção do sabor e do olfato, na 

síntese de DNA e na cicatrização.144 

A deficiência de zinco afeta países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

produzindo múltiplas consequências clínicas que variam entre disfunções leves e 

graves. Como a dieta é a única fonte de zinco, mas o seu conteúdo nos alimentos é 

muito baixo, a fortificação de alimentos com um conteúdo de zinco adequado parece 

ser uma forma eficaz, segura e econômica para prevenir a deficiência de zinco.143 

Bouglé16 sugeriu que o zinco desempenha um papel importante na 

mineralização e crescimento ósseo normal no início da puberdade. Contudo, a 

presença de zinco no tecido ósseo humano ocorre em teores baixos (de 126 a 276 

µg/g) enquanto que nos dentes é encontrado entre 430-2100 µg/g.11 

O zinco pode ser encontrado por exemplo, no núcleo das células e em 

grânulos secretados, sendo por esta razão que muitas enzimas são identificadas 

como zinco dependentes.18 Além disso, o zinco pode atuar na síntese de DNA e 

RNA, estimulando: a proliferação e diferenciação dos osteblastos, condrócitos e 

fibroblastos; a transcrição celular, resultando na produção de somatomedina-C no 

fígado, a produção de colágeno, fosfatase alcalina e osteocalcina nos ossos; e 

estimulando o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. 
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Outra importante atuação do zinco é a mediação hormonal com sua 

participação na síntese e secreção do hormônio do crescimento (GH), que tem ação 

na produção de somatomedina-C, que por sua vez é ativada pelo zinco na 

cartilagem óssea. Foi observado também que outros hormônios relacionados ao 

crescimento ósseo, tais como os hormônios tireoideanos, vitamina D3, insulina e 

testosterona, recebem interação do zinco.18 

 

2.4.1 ZINCO ASSOCIADO À HA E HA NANOESTRUTURADA 

O mecanismo atômico de incorporação de Zn+2 à HA foi investigado111, com 

base na análise dos cálculos de energia total e absorção de raios X próximo à borda 

da estrutura da HA dopada com Zn+2. Verificou-se que a HA dopada com Zn+2 tende 

a ter uma composição química deficiente em cálcio, onde os íons Zn+2 substituintes 

compensam a vaga do Ca+2 com seus dois prótons de carga. O complexo de vaga 

do Ca+2 não é somente a origem da deficiência de cálcio na HA dopada, mas 

também desempenha um papel fundamental na absorção desse elemento traço 

durante a mineralização.111 Kano85 comprovou através de teste de dupla marcação 

fluorescente com Zinquin e calceína, que o zinco foi localizado tanto em vesículas 

intracelulares como também localizado com o cálcio extracelular em cultura de 

osteoblastos em resposta à mineralização causada pela adição de β-glicerofosfato. 

Estes resultados confirmam que o zinco está envolvido no processo de 

mineralização. 

Aliado a este mecanismo de absorção, o zinco adicionado às HAs modifica a 

produção de citocinas favoravelmente aos enxertos ósseos, da seguinte forma: i. 

diminuindo a produção de citocinas inflamatórias: TNF-α, interleucina 1-β, 

interleucina 6; ii. estimulando a produção de citocina antiinflamatória (interleucina 10) 

e iii. estimulando a produção de interleucina 8, que aumenta a quimiotaxia celular 

Por conseguinte, o zinco diminui a reação inflamatória induzida pela 

fagocitose dos pós de HAs pelos monócitos/macrófagos e aumenta a quimiotaxia 

celular, favorecendo a adesão e proliferação osteoblástica.9,62 Tas167 observou 

aumento da viabilidade celular e da atividade da fosfatase alcalina (ALP) pelos 
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osteoblastos na presença de zinco. Além disso, Velárd172 comprovou também efeito 

antiinflamatório positivo da adição de 5% de Zn à HA. Quanto à reatividade de 

superfície, Faria45 observou em estudo in vitro que a HA modificada pela adição de 

zinco apresentou maior reatividade de superfície que a HA. Já o estudo de Tang,166 

verificou a preferência pela substituição do Zn no sítio 2 do cálcio, ao invés do sítio 

1, o que parece facilitar a absorção e a liberação de Zn para a HA biológica sem 

romper sua estrutura. 

O estudo de Ansari6 avaliou a capacidade de formação de fosfato de cálcio a 

partir dos produtos de degradação do vidro cerâmico 70S30C® com substituição por 

zinco e /ou magnésio, em fluido corporal simulado. O estudo concluiu que o zinco 

suprimiu a formação de apatita cristalina mais eficientemente que o magnésio e que 

tais resultados podem contribuir para o desenvolvimento de vidros cerâmicos 

bioativos que possam ser mais bem aplicados nos tecidos ósseos e cartilaginosos. 

  Kawamura88 avaliou o efeito da liberação do zinco adicionado aos fosfatos 

de cálcio (TCP e HA) implantados em fêmur de coelhos e observaram maior 

neoformação óssea nos implantes com zinco do que nos implantes sem zinco. Neste 

estudo, a melhor concentração de zinco foi de 0,316%. Em estudo subseqüente, 

Kawamura89 confirmou os efeitos favoráveis da adição de 0,316% de zinco à HA 

implantada em fêmur de coelhos, que em relação ao controle sem zinco, 

proporcionou maior aposição óssea na superfície do implante, demonstrada por um 

aumento significativo na taxa de aposição óssea intramedular em 6 semanas e na 

taxa de aposição óssea cortical em 24 e 60 semanas. 

A proliferação de osteoblastos foi significativamente maior nos compostos 

cerâmicos que apresentavam um teor de zinco entre 0,6-1,2% em peso, 

comparados àqueles sem zinco. Contudo, quando o teor de zinco era maior do que 

1,2%, a liberação de zinco causava citotoxicidade.77 Quando Ito78 avaliou um 

cimento de fostato de cálcio contendo 5% em peso de ZnTCP e 10%mol de zinco, 

constataram que a proliferação de células osteoblásticas foi significativamente maior 

do que no cimento sem ZnTCP. Fernandes47 também confirmou a 

citocompatibilidade de grânulos de HA contendo 5% de zinco, através de ensaio in 

vitro multiparamétrico (testes de atividade mitocondrial, de integridade de mambrana 

e de densidade celular). 
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Sogo161 estudou a razão molar (Ca + Zn/ P) mais apropriada em compósitos 

cerâmicos de ZnTCP/HA, investigando um intervalo entre 1,50 a 

1,66, para revelar qual o teor de zinco mínimo capaz de promover a proliferação  

osteoblástica e a formação óssea. A razão molar de 1,60 com 0,316% em peso de 

Zn foi a que se mostrou ser mais eficaz para promover a formação óssea 

em fêmur de coelho. 

Um estudo in vitro comparou a bioatividade de uma hidroxiapatita contendo 

zinco fluoretada (ZnFHA) e uma hidroxiapatita fluoretada (FHA) e mostrou que a 

ZnFHA  apresentou uma maior adesão e proliferação dos osteoblastos que a 

FHA.115 Além disso, Webster180 dopou uma HA com vários cátions (Mg+2, Zn+2, La+3, 

Y+3, In+3 e Bi+3) em um estudo in vitro com o objetivo de melhorar as propriedades da 

HA para aplicações ortopédicas e odontológicas. Esse estudo concluiu que a HA 

dopada com cátions bivelentes ou trivalentes têm uma adesão e diferenciação 

osteoblástica aumentada, medida pela atividade da fosfatase alcalina e deposição 

de conteúdo de cálcio mineral. Em termos de deposição de cálcio mineral, o Zn+2, 

In+3 e Bi+3 foram os mais eficazes, aumentando a resposta osteoblástica à HA. 

Na presença de zinco em organoapatita (ZnOA) em outro estudo in vitro,  as 

células osteoblásticas produziram nódulos de osso mineralizado em 12 dias de 

cultura, e na ausência de Zn foram necessários 30 dias. Essa biomineralização 

antecipada foi precedida a um aumento da atividade da fosfatase alcalina na 

presença de ZnOA, produção de matriz extra-celular de colágeno e síntese de 

agregados esféricos tipo vesículas de matriz, comprovando que a ZnOA foi 

osseoindutora.164  

O estudo de Fernandes,47 em sua avaliação da citocompatibilidade in vivo, 

observou através da implantação em defeitos críticos de calvária de ratos Wistar, 

que o grupo ZnHA (grânulos de HA contendo 5% de zinco) apresentou um rearranjo 

das fibras colágenas durante a maturação óssea, similar ao grupo HA. Quando 

Fernandes46 realizarou análise histomorfométrica de HA, ZnHA (HA contendo 5% de 

zinco) e osso autógeno (controle) implantados também em defeito crítico de calvária 

de ratos, concluíram que os biomateriais foram biocompatíveis e osteocondutores, 

porém, embora a neoformação óssea do grupo ZnHA e controle tenham sido 

maiores, não houve diferença significante estatisticamente em relação ao grupo HA. 
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Calasans-Maia21 em estudo que avaliou o reparo ósseo de ZnHA e HA em 

tíbias de coelhos, concluiu que ambos materiais são biocompatíveis e 

osteocondutores, porém comparada à HA, a ZnHA melhorou e acelerou a 

osteogênese. Quando Calasans-Maia20 analisou ZnHA, HA  e osso autógeno 

(controle) em defeitos críticos de calvária de ratos, concluiu que a presença de íons 

zinco nos cristais de HA acelerou a osteogênese, aumentando a área de osso 

neoformado em relação à HA, porém, sendo menor em relação ao controle.  

Yamaguchi185 comprovou a ação do zinco no metabolismo ósseo de ratos 

após administração de sulfato de zinco por três dias, induzindo o aumento da 

fosfatase alcalina e do conteúdo de DNA na diáfase femural e estimulando assim, o 

crescimento ósseo. 

Em relação à quantidade de zinco adicionada às HAs, quando 1,05% em 

peso de zinco foi adicionado à hidroxiapatita (HAP) e à HAP com colágeno bovino 

(HAP/COL) em estudo com cultura de osteoblastos, produzindo HAPZn e HAPZn/ 

COL, os osteoblastos cresceram bem em contato com estes compósitos 

comprovando a citocompatibilidade aceitável do zinco,, em níveis não tóxicos, e 

propriedades adequadas para aplicação biológica. Contudo, a HAPZn/ COL com a 

quantidade de 1,05% não apresentou efeitos de aumento na proliferação e na 

atividade da fosfatase alcalina (ALP) das células osteoblásticas em comparação aos 

demais compósitos.  O estudo ressaltou a importância de se investigar a quantidade 

efetiva de zinco a ser adicionada aos compósitos de hidroxiapatita.145 

O estudo de Santos146 acrescentou 1% de zinco à hidroxiapatita e à 

hidroxiapatita-βtricálcio fosfato sintetizadas com colágeno de origem bovina e obteve 

resultados semelhantes à HA sem zinco quanto à biocompatibilidade, viabilidade 

celular e produção de fosfatase alcalina pelos osteoblastos em estudo in vitro de 

cultura celular. 

Outro estudo in vitro, observou que ao aumentar progressivamente o 

percentual de zinco adicionado à HA e ao TCP, a atividade da fosfatase alcalina 

observada na cultura de células de medula óssea humana e de ratos também 

aumentava. Além disso, a maior atividade de ALP foi observada em contato com as 

cerâmicas contendo 1,26% de zinco.76 
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O estudo de Ito,79 utilizando pastilhas de compósito cerâmico ZnTCP/HA, 

observou que o conteúdo de 1,26% de zinco em peso aumentou em três a quatro 

vezes o nível de fosfatase alcalina em relação as cerâmicas sem zinco Além de 

aumentar a atividade de ALP, estudos concluíram que o zinco inibe a atividade dos 

osteoclastos, responsáveis pela reabsorção óssea.80,117 Yamada184 comparou a  

profundidade e o volume de reabsorção feitos pelos osteoclastos cultivados 

em dois biomateriais sintéticos (TCP e ZnTCP) e verificou que a reabsorção do 

ZnTCP foi significativamente diminuída em comparação com a do TCP. Os 

resultados sugerem que os íons Zn liberado do ZnTCP afetaram principalmente a 

fase tardia do ciclo de reabsorção do biomaterial pelos osteoclastos maduros. 

Com a adição de 5% e 20% de zinco à hidroxiapatita (H; comercialmente 

conhecida como Bioglass®) em estudo físico-químico da reatividade de superfície 

dos compósitos produzidos, o comportamento de células edoteliais in vitro mostrou 

que apenas a hidroxiapatita carbonatada com 5% de zinco (HZ5) apresentou ao 

mesmo tempo uma boa taxa de dissolução, bioatividade e condições para o 

crescimento de células endoteliais. A hidroxiapatita carbonatada com 20% de zinco 

(HZ20), devido à alta liberação de Zn+2, teve uma drástica redução na proliferação 

celular e a hidroxiapatita carbonatada (Bioglass®) por ter um grande e rápido 

aumento de pH durante a sua dissolução, teve a adesão e a proliferação celular 

muito afetada porque as células endoteliais também são muito sensíveis a variações 

grandes e rápidas de pH.2 

Os resultados do estudo fisico-químico de Lima101 indicaram que a adição de 

5% mol de Zn contribuiu para a redução da cristalinidade da amostra, produzindo 

uma estrutura bifásica após calcinação a 1200° C. O estudo constatou que a 

liberação de zinco a partir do material granular pode ter aplicações clínicas nos 

enxertos ósseos. Quando a incorporação de 5% de zinco à HA foi avaliada após 

implantação em subcutâneo de camundongos, Lima102 revelou que as amostras de 

HA tratadas com zinco, apresentaram redução mais rápida de células gigantes 

multinucleadas e aumento da angiogênese em comparação com HA. 

Uma camada de hidroxiapatita fluoretada contendo zinco sobre uma liga de 

titânio foi avaliada e comparada à hidroxiapatita fluoretada sem zinco. O estudo in 

vitro demonstrou que devido a sua capacidade de liberação de zinco, a 
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hidroxiapatita fluoretada contendo zinco teve um importante papel no aumento do 

crescimento ósseo quando usada como revestimento bioativo mais externo em 

implantes metálicos.116 

Um cimento de nano-hidroxiapatita/quitosana contendo ZnO foi desenvolvido 

e sua capacidade de formação óssea foi investigada in vitro e in vivo. Os resultados 

dos testes de imersão em fluidos fisiológicos simulados e o estudo in vivo, em 

defeito ósseo de tíbias de coelho, indicaram que o cimento teve uma excelente 

capacidade de formação óssea, confirmada também por exame radiológico.99 

O potencial osteoindutor de uma HA estequiométrica e uma HA contendo 

0,5% e zinco (ZnHA), microparticulada (partículas entre 450 e 500 µm) e com 75% 

de porosidade, foi investigado em região intra-muscular de abdômen de coelhos. O 

estudo concluiu que os biomateriais não apresentaram propriedade osteoindutora 

após 12 semanas de implantação.120 Por outro lado, a osteoindução foi confirmada 

após a implantação intramuscular e subcutânea em mini porcos de uma 

hidroxiapatita nanocristalina.61 Essa propriedade osteoindutora das nano-HAs poderá 

ser aumentada com a adição de Zn, como foi constatado em estudo in vitro, onde a 

nano-HA dopada com Zn favoreceu a liberação de proteínas, como fatores de 

crescimento ósseo.35 

Outra propriedade, o efeito antibacteriano, pôde ser observado em estudo de 

uma nano-hidroxiapatita modificada pela adição de óxido de zinco, onde se obteve 

uma capacidade antibacteriana de 99,45% contra S. Aureus e 95,65% contra E. Coli. 

O uso de um biomaterial com tal propriedade pode ser de grande utilidade por 

melhorar sua aplicabilidade clínica.194 Fujii54 observou após microscopia eletrônica 

de transmissão e difração de raios-X, que nano-cristais de hidroxiapatita contendo 

cerca de 4% de Zn apresentavam cristalitos menores, o que aumentava sua área 

superfícial específica, constatando-se uma adsorção altamente seletiva de proteínas 

patogênicas (β2-microglobulina), em relação ao controle sem Zn. O estudo de 

Hayakawa68 também observou um aumento na adsorção de β2-microglobulina nas 

partículas de ZnHA, o que pode explicar o efeito anti-bacteriano da adição de Zn à 

nHA. 
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2.5 AVALIAÇÃO DA BIOCOMPATIBILIDADE 

 

Um biomaterial é uma substância inerte desenvolvida sistematicamente e 

farmacologicamente para incorporação ou implantação dentro de um tecido vivo. 

Essa definição foi adotada pela 6° Annual International Biomaterials.127 Em seguida, 

Black14 definiu que um biomaterial é qualquer material farmacologicamente inerte, 

viável ou não viável, natural ou sintetizado, fazendo parte ou sendo capaz de 

interagir de forma benéfica com um organismo vivo. Por sua vez, Williams182 afirmou 

que um biomaterial é qualquer material não vivo usado em dispositivos médicos com 

a intenção de interagir com sistemas biológicos. Para ser considerado biocompatível 

pela Food and Drugs Administration (FDA), um biomaterial não deve ser tóxico, 

carcinogênico, antigênico ou mutagênico e não deve interferir na cicatrização dos 

tecidos que foram lesados no transcirúrgico. Além disso, os tecidos do hospedeiro 

devem tolerar bem suas propriedades biomecânicas.70 Cehreli31 acrescentou que um 

biomaterial também deve ser fabricável, esterilizável, estável durante a implantação 

e não deve ser corrosível e degradável, sendo implantado com o propósito de repor 

um órgão ou tecido lesado, perdido ou doente. 

A biocompatibilidade pode ser avaliada através de testes, utilizando 

diferentes procedimentos que representam uma variedade de protocolos de 

pesquisa descritos e regulamentados em diversos países, com o objetivo de garantir 

a correta utilização dos materiais experimentais com segurança para aplicação 

clínica em seres humanos. Para a biocompatibilidade ser considerada ótima após a 

implantação, o biomaterial deve permitir a formação de tecidos normais na sua 

superfície e também, estabelecer uma interface contínua que seja capaz de suportar 

as cargas que normalmente ocorrem no local de implantação.93 
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2.5.1 CLASSIFICAÇÃO DOS BIOMATERIAIS QUANTO À RESPOSTA 

BIOLÓGICA 

 

Qualquer substância em contato com um sistema biológico é denominada 

biomaterial e seu sucesso ou fracasso é determinado pela coexistência pacífica ou 

não entre o paciente e o composto implantado ao longo do tempo. Um biomaterial 

pode ser classificado como bioinerte, bioativo, bioreativo, bioestável, biocompatível, 

biotolerante e biofuncional, de acordo com a resposta biológica que os tecidos 

podem desenvolver em relação a ele. Além disso, existe a possibilidade de um 

biomaterial realizar a reposição de um órgão ou parte dele de forma estética.64  

Um material é considerado bioinerte por ser menos suscetível a causar uma 

resposta biológica adversa devido a sua boa estabilidade química e por ser bem 

tolerado pelo organismo e, geralmente, não provocar a liberação de nenhum tipo de 

componente. Contudo, o biomaterial pode ser envolvido por uma cápsula fibrosa que 

o isola do meio vivo. Quando há instabilidade entre a área de interface e o tecido, 

pode ocorrer irritação, inflamação, lesão, imunogenicidade, pirogenicidade, 

toxicidade e mutagenicidade, caracterizando a bioincompatibilidade.30 

Um material é classificado como bioreativo quando fica no limite entre 

bioinerte e bioativo. A maioria dos materiais metálicos, por exemplo, são bioinertes. 

No entanto, alguns materiais utilizados na Ortopedia e na Implantodontia, como o 

titânio, podem ser considerados bioreativos.39 

A bioatividade é a propriedade de se formar tecido sobre a superfície de um 

biomaterial, estabelecendo uma interface que é capaz de suportar cargas 

funcionais.93 Quando um material apresenta uma ligação química estável e funcional 

com o tecido ósseo, sem a presença de cápsula fibrosa, ocorre a osseointegração.71 

Além disso, os materiais bioativos podem ser classificados em: 

 Osteocondutores: materiais capazes de promover uma superfície 

biocompatível que favorece o desenvolvimento das células ósseas, como 

por exemplo, a hidroxiapatita sintética.23 
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 Osteoindutores: materiais capazes de promoverem uma resposta intra e 

extracelular na interface, induzindo células mesenquimais indiferenciadas a 

se diferenciarem em osteoblastos.134  

Um material é considerado absorvível quando, após um período em contato 

com os tecidos, é degradado, solubilizado ou fagocitado pelo organismo. Essa 

característica torna desnecessária uma nova intervenção cirúrgica para a retirada do 

material.  Exemplos de materiais absorvíveis são: o fosfato tricálcio (TCP) e o ácido 

polilático.131 

Os materiais classificados como biotolerantes são isolados dos tecidos 

adjacentes através do seu envolvimento por tecido fibroso que ocorre devido à 

liberação de íons, compostos químicos, produtos de corrosão dentre outros por parte 

do material implantado. Exemplos de materiais biotoleráveis são a maioria os 

polímeros sintéticos e dos metais.130 

Um material que desempenhe uma função desejada para a qual foi 

desenvolvido, devido às suas propriedades mecânicas, químicas, ópticas e/ou 

elétricas, é considerado biofuncional.158 Já os materiais bioartificiais, são aqueles 

oriundos de uma combinação de células vivas e materiais sintéticos.71 

A resposta dos tecidos aos biomateriais depende de suas propriedades 

químicas e físicas, além do potencial de reação do hospedeiro. Os fatores críticos 

que influenciam a resposta celular são: composição química, toxicidade, afinidade 

ou não pela água, tamanho, forma, peso por área, textura da superfície, superfície 

livre de energia, carga superficial, adsorção superficial de proteínas, solubilidade, 

porosidade, tamanho do poro, grau de degradação, produtos de degradação, local 

de implantação e reações específicas das espécies.132 

Kokubo94 afirmou que para um material se ligar ao osso, é necessário que na 

sua interface, ocorra a formação de uma camada de apatita biologicamente ativa, 

conhecida como bone-like apatite, que é semelhante em composição à fase 

mineralizada do tecido ósseo, agindo como sinalizadora de proteínas e células 

capazes de iniciar a cascata de eventos que levam à formação óssea. Desta forma, 

os osteoblastos proliferam e se diferenciam produzindo apatita e colágeno sobre a 
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camada de apatita formada anteriormente, favorecendo a união do implante ao 

osso.94 

 

2.5.2 TESTES DE BIOCOMPATIBILIDADE IN VIVO 

 

Antes da implantação de um material in vivo, por questões éticas, deve ser 

levado em conta seus resultados in vitro. No entanto, nem sempre o teste in vitro 

simula de fato o que ocorre in vivo devido à dificuldade em se reproduzir com 

fidelidade todos os parâmetros biológicos necessários.53 

É possível observar ao longo da história devido às inúmeras situações onde 

o uso de animais em pesquisas se faz necessária, uma série de reflexões filosóficas, 

religiosas, éticas e bioéticas direcionadas para pesquisa em animais vertebrados.157 

Além disso, somente na segunda guerra mundial, houve uma conscientização para a 

preservação da vida humana.44 Em 1947, o Código de Nuremberg estabeleceu que a 

experimentação no homem tivesse como substrato a pesquisa em animais, o que foi 

reforçado posteriormente pela Declaração de Helsinque de 1975.149 

As pesquisas experimentais com uso de modelos animais devem respeitar 

os aspectos científicos, éticos e legais.137 Para tal, a elaboração de protocolos de 

pesquisa e a submissão aos comitês de ética devem ser realizados para permitir que 

a execução dos projetos envolvendo modelos animais tenha mais qualidade, 

controle e segurança para os animais. Deste modo, a experimentação animal e os 

estudos clínicos em humanos podem permitir a compreensão de diversos processos 

fisiológicos e patológicos.49 

Ao se escolher o modelo experimental, vários fatores devem ser observados, 

entre eles: o custo, a viabilidade técnica, a fundamentação científica, a base de 

dados disponível e a adequação do modelo ao experimento proposto.137 

Como não há modelos in vitro capazes de mimetizar completamente a 

complexidade de um organismo vivo, a avaliação da biocompatibilidade dos 

biomateriais é um pré-requisito para a segura e eficaz indicação clínica do material, 

através da utilização de animais como modelos experimentais.  Para tal, é analisado 
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se o modelo é capaz de representar um determinado processo empírico com 

determinada precisão para satisfazer a proposta estudada.48 Os modelos animais 

são classificados de acordo com o porte em: pequeno (ratos, camundongos e 

porquinho da índia),158 médio (coelhos, mini porcos, gatos e cães)20,21,22,28 e grande 

(ovelhas, cabras e porcos).66,67 

 

2.6 O USO DO COELHO COMO MODELO ANIMAL EM CIRURGIA 

EXPERIMENTAL 

 

O coelho da raça Nova Zelândia Branca (Orytolagus cuniculus) é utilizado 

freqüentemente como modelo animal em experimentos em diversas áreas como a 

ortopedia29 e a cirurgia crânio-maxilo-facial.28,32 Além disso, é o modelo animal de 

porte médio de preferência em relação a outros modelos experimentais devido a sua 

maior facilidade de manuseio e observação.149 

O modelo animal deve representar um sistema biológico, tendo 

características suficientes para ser semelhante ao organismo a ser imitado e deve 

apresentar a possibilidade de ser manipulado sem as limitações do organismo 

imitado.44 Algumas semelhanças em relação à composição, remodelação e 

densidade óssea, entre os coelhos e os seres humanos já foram observadas, além 

da resistência às fraturas dos coelhos e humanos serem muito parecidas.136,175 

O uso dos coelhos como modelo experimental apresenta vantagens e 

desvantagens. As principais vantagens são: a fácil manutenção e observação; são 

animais que possuem ciclos vitais curtos; há a possibilidade de utilizar grande 

quantidade de indivíduos, padronizando o ambiente e a genética; além de permitir a 

realização de transplantes ou a transmissão de tumores e a existência de grande 

quantidade de informações disponíveis sobre o uso deste modelo animal. As 

desvantagens se referem ao fato de que os animais vivem em ambiente totalmente 

artificial, com dieta padronizada e as doenças quando estudadas são induzidas 

artificialmente na maioria dos experimentos.20,28 
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Os coelhos são acomodados geralmente em gaiolas em malha galvanizada 

individuais suspensas do solo de modo que os dejetos excretados possam cair e ser 

absorvidos pelas valas coletoras. Em relação ao ciclo circadiano e biorritmo, um 

período de 12-14 horas de claridade é satisfatório para uma colônia, pois a luz 

estimula os fotorreceptores, responsável pela fotoperiodicidade, que regula os ritmos 

circadianos, os ciclos reprodutivos, a atividade locomotora, o consumo de alimento e 

água, a temperatura corpórea, a toxicidade e a efetividade de drogas, os níveis 

séricos de lipídios e outros elementos. Portanto, é importante que os animais sejam 

rotineiramente observados quanto ao consumo de alimentos e quanto á 

característica dos excrementos. Além disso, o contato humano diário diminui o 

estresse do animal durante a sua manipulação.112,122 

O animal poderá ter seu bem-estar ameaçado se: o espaço for insuficiente 

para que os animais mantenham uma distancia mínima entre si; o espaço de 

descanso e alimentação para todos os animais for insuficiente ou alcançado à custa 

de concorrência e se os reagrupamentos forem feitos com muita freqüência. Os 

animais não devem ser mantidos isolados a menos que estejam doentes, devendo 

assim, ter no mínimo o contato visual.28 

O procedimento de anestesia de coelhos é vista como um procedimento de 

alto risco pelos veterinários, pois os medicamentos, o estresse da manipulação, a 

hipóxia e as doenças pré-existentes são fatores que podem ameaçar o sucesso do 

procedimento.69 Para prevenir o insucesso, os cuidados pré, trans e pós-operatórios 

devem ser realizados sob a supervisão de um médico veterinário. A analgesia pós-

operatória é essencial para reduzir a dor e o estresse e restaurar o apetite e o 

trânsito intestinal, por isso uma avaliação cuidadosa deve ser realizada nas 

primeiras 24 horas para que sejam observados sinais de dor.69 

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

para o animal.44 A técnica preferida pelos veterinários é a sedação prévia à injeção 

cardíaca de tiopental por ser uma droga de rápida ação e eficácia para a morte dos 

animais.69 

Alguns autores têm utilizado calvária de coelhos como modelo experimental 

utilizando uma variedade de cerâmicas para auxiliar o reparo ósseo, concluindo que 

as mesmas mostraram boa capacidade de formação óssea, sendo consideradas 
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osteocondutoras e promissoras no reparo ósseo, uma vez que possuem um elevado 

nível de propriedade mecânica e biológica.10,92,189 Barbosa10 realizou uma trefinagem 

de 5 mm e um período experimental de 28 dias. Enquanto que Xu189 e Kim92 

utilizaram defeitos ósseos críticos, ou seja,  a partir de 15 mm de diâmetro.  

 

2.7 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DA HIDROXIAPATITA 

 

Com o objetivo de definir as características estruturais, superficiais e a 

composição química das hidroxiapatitas, algumas técnicas de caracterização devem 

ser realizadas, tais como: a Difração de Raios X (DRX) e a Espectroscopia 

Vibracional no Infravermelho por Transformada de Fourier (EVIVTF), que permitem a 

análise das fases cristalinas presentes; a microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

para análise morfológica; e a Espectroscopia de Energia Dispersiva (EED) para a 

quantificação de elementos químicos. 

 

2.7.1 DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) 

 

A técnica de difração de raios X para a caracterização das fases minerais e 

cristalinas tem como vantagem a sua simplicidade, rapidez e confiabilidade dos 

resultados obtidos, já que o perfil de difração obtido é característico para cada fase 

cristalina. Além disso, há a possibilidade de analisar materiais compostos por uma 

mistura de fases, realizando uma análise quantitativa destas fases.3 

A difração de raios X é realizada através do uso da radiação com 

comprimento de onda da mesma ordem de grandeza das distâncias interplanares 

presentes nas células unitárias dos cristais. Assim, quando a radiação atravessa os 

retículos cristalinos e atinge planos de reflexão paralelos, produz uma figura de 

difração. No difratograma, cada pico obtido é resultado da interação da radiação 

com um plano específico do cristal, sob um determinado ângulo em relação ao feixe 

incidente e a amostra (Figura 1). Desta forma, quanto maior for o ângulo do feixe 
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difratado em relação ao incidente, menor será o espaçamento entre planos. Além 

disso, o arranjo espacial dos átomos numa célula unitária determina a estrutura 

cristalina e os planos cristalinos existentes. O número e a posição dos picos no 

difratograma de raios X de uma amostra dependem do tipo e da dimensão da célula 

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

(triclínico, monoclínico, tetragonal, hexagonal, ortorrômbico).13  

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 1. Esquema da Difração de Raios X; ângulo θ (hkl). 

Através da análise do padrão de difração é possível determinar os valores 

dos parâmetros da célula unitária de uma amostra desconhecida, utilizando 

programas específicos que refinam o padrão de difração experimental. 

O Joint Committee for Powder Difrraction Standards (JCPDS) cataloga os 

difratogramas de sistemas cristalinos e indexa os valores de ângulo θ (hkl), planos e 

distância interplanar de cada fase cristalina existente (Anexo A e B). 

 

2.7.2 ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL NO INFRA VERMELHO POR 

TRANSFORMADA DE FOURIER (EVIVTF) 

 

Através da técnica de espectroscopia no infravermelho podemos identificar 

as fases ou a presença de fases e os grupos funcionais (CO3, PO4, OH, H2O), 

complementando os dados obtidos na difração de raios x, pois esta técnica identifica 

a composição química dos fosfatos de cálcio.96 

Uma molécula que possui N átomos possui 3N modos de vibração que 

incluem movimentos rotacionais e translacionais da molécula inteira (Figura 2).12  
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Figura 2. Modos de vibração das moléculas. 

 

2.7.3 ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA DISPERSIVA (EED) 

 

 Através da Espectroscopia de Energia Dispersiva é possível determinar 

qualitativamente e quantitativamente a composição da amostra em um determinado 

ponto. A EED permite obter um espectro rápido que apresenta os picos 

característicos de raios X emitidos em função da interação inelástica do feixe 

eletrônico com a amostra. Além disso, a Espectroscopia de Energia Dispersiva 

permite observar tanto os picos Ca específicos como a radiação contínua. As 

amostras devem ser sólidas, sem umidade e composta por material condutor, caso 

contrário, devemos recobrir com ouro ou carbono para analisar na EED.57 

 

2.7.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

 O microscópio eletrônico de varredura é um equipamento versátil que 

permite obter informações estruturais e químicas de amostras diversas, onde a 

imagem eletrônica de varredura é formada pela incidência de um feixe de elétrons 

no material sob condições de vácuo. Um feixe fino de elétrons de alta energia varre 

a superfície da amostra ponto a ponto, podendo ser refletido ou produzir elétrons 

secundários, que são elétrons arrancados da amostra pelo feixe incidente. A 

intensidade dos elétrons refletidos ou dos elétrons secundários modula ponto a 

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

superfície varrida. Os elétrons refletidos possuem energia aproximadamente igual à 

átomos pertencentes à molécula (Billmeyer, 1978).   
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do feixe, sendo denominados retroespalhados (ERE) ou back scattered (EBS). 

Enquanto os elétrons secundários possuem energia baixa ( 50 eV) e trazem 

informação da camada mais externa da amostra.91 

 A imagem por elétrons secundários são provenientes de interações 

inelásticas entre os elétrons e a amostra, que levam a perda de energia do feixe, 

com pequena mudança de direção dos elétrons. Já a imagem por elétrons 

retroespalhados são provenientes de relações elásticas entre os elétrons e a 

amostra, ocorrendo a mudança de direção sem perda apreciável de energia. As 

imagens por elétrons secundários fornecem maior resolução de imagem, grande 

profundidade de campo, impressão tridimensional e fácil interpretação, enquanto 

que as imagens por elétrons retroespalhados apresentam como principal 

característica o contraste de composição, pois o ângulo de desvio dos elétrons 

depende do quadrado do numero atômico dos elementos presentes na amostra.58 

 A análise da amostra pela MEV permite a descrição da morfologia dos 

biomateriais à base de fosfato de cálcio, porém a visualização dos cristais individuais 

é difícil. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o reparo ósseo após a implantação de arcabouço de hidroxiapatita 

nanoestruturada contendo 5% de zinco em calvária de coelhos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

1. Avaliar comparativamente as características físico-químicas da nHA e nZnHA 

antes e após a implantação;  

2. Avaliar comparativamente o reparo ósseo em resposta aos implantes da nHA 

e nZnHA; 

3. Avaliar por histomorfometria a área de osso neoformado e a área de tecido 

conjuntivo em todo o defeito ósseo; 

4. Avaliar as propriedades biológicas da hidroxiapatita nanoestruturada contendo 

2% de zinco e 

5. Determinar o grau de bioabsorção dos biomateriais após o período 

experimental por histomorfometria. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 BIOMATERIAIS 

 

Os biomateriais foram produzidos no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 

(LABIOMAT-CBPF) e caracterizados antes da implantação através de Difração de 

Raios X (DRX) e Espectroscopia Vibracional no Infravermelho com Transformada de 

Forrier com Reflexão Total Antenuada (EVIVTF/RTA). Em Seguida, foi realizada a 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) na COPPE (UFRJ). 

 

4.1.1 SÍNTESE DA HIDROXIAPATITA NANOESTRUTURADA E DA 

HIDROXIAPATITA NANOESTRUTURADA CONTENDO 5% DE ZINCO 

 

Preparação dos pós: 

 

  As sínteses foram realizadas utilizando soluções de nitrato de cálcio e nitrato 

de zinco (teores molares de zinco de 0 e 5%) e fosfato dibásico de amônio.  

 Para preparação da amostras nHA e nZnHA, preparou-se uma solução de 

nitrato de cálcio [Ca (NO3)2.4H2O] e nitrato de zinco (Zn (NO3)2.6H2O) com 

concentração total de cátions de 0,2M, respectivamente.  Com auxílio de uma 

bomba peristáltica com fluxo de 4,5 mL/min, gotejou-se sobre uma solução de 

fosfato dibásico de amônio, (NH4)2HPO4 com concentração 0,20M, mantendo-se o 

pH 9,0 com hidróxido de amônio concentrado (NH4OH), temperatura de 37ºC e 

agitação mecânica de 240rpm. 

 Após gotejamento a mistura permaneceu em digestão por 3 horas nas 

mesmas condições, sendo então filtrada em funil de Buckner e ressuspendida em 

água MilliQ a temperatura ambiente por três vezes até obter pH 7,0 na água de 

lavagem. O sólido obtido foi liofilizado por 24 horas. Esse procedimento foi realizado 
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na preparação de todas as amostras. E, finalmente o sólido foi macerado e 

peneirado em peneira <74µm mesh. 

  

Preparação dos discos porosos: 

 

 10g de pós (<74µm) de hidroxiapatita substituída com 5% em massa de 

zinco (ZnHA) e hidroxiapatita sem o metal (HA controle) foram misturados com 9g de  

esferas de polietileno licowax (PE 520 Clariant). Os discos foram secos em estufa 

por 24h a 50oC.  Em seguida, os discos foram colocados em barquetas de alumina e 

receberam um tratamento térmico onde foram calcinados durante 15h até atingir a 

temperatura de 550oC. Após mais 2h, foi atingida a temperatura máxima de 700oC, 

totalizando uma rampa de tratamento térmico de 17h. Os discos obtidos foram então  

lavados, secos em estufa 80oC, vedados em embalagem plástica dupla, 

consecutivas, individuais e esterilizados com radiação gama na UFRJ (15Kg, 10h) e 

armazenados em temperatura ambiente até o momento do procedimento cirúrgico. 

 

4.1.2 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DOS BIOMATERIAIS 

 

Os biomateriais foram caracterizados antes e após a implantação na calvária 

dos animais, definindo suas características estruturais, superficiais e sua 

composição química, reunindo assim, suas informações mais importantes.  

Antes da implantação foram utilizadas técnicas de Difração de Raios X, 

Espectroscopia Vibracional no Infravermelho por Transformada de Fourier, 

Microscopia Eletrônica de Varredura com Elétrons Secundários, além da 

Fluorescência de Raios X dos pós de nHA e nZnHA. 
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Após a implantação foram utilizadas as técnicas de Microscopia Eletrônica 

de Varredura com Elétrons Retroespalhados e Elétrons Secundários e análise 

através da Espectroscopia Energia Dispersiva. 

 

4.1.2.1 DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

 
 O objetivo de se empregar esta técnica neste trabalho foi de caracterizar os 

grânulos de nHA e nZnHA 5%, através da investigação das possíveis fases 

presentes e do grau de cristalinidade de cada material. Os difratogramas de Raios X 

para as amostras de nHA e nZnHA em pó foram obtidos no Laboratório de 

Cristalografia e Difração de Raios-X do CBPF, com o difratômetro de pó Zeiss HZG4 

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

de 0,05/s.  

 
 
4.1.2.2 ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL NO INFRAVERMELHO COM 

TRANSFORMADA DE FOURIER 

 
 Esta técnica é utilizada para a identificação de grupos funcionais pela 

comparação do modo vibracional de um material padrão. Permite também identificar 

algumas substituições importantes ou alterações na composição da hidroxiapatita. 

Pode-se diferenciar a substituição dos grupos OH- e (PO4)
-3 pelos grupos (CO3)

-2 por 

meio da presença das bandas de absorção característica. Os espectros do infra-

vermelho para as amostras em pó da HA e ZnHA foram obtidos no Laboratório de 

Biomateriais do CBPF utilizando o espectrofotômetro por transformada de Fourier da 

Schimadzu, IR-Prestige 21 com detector DTGS KBr, separador de feixes de KBr . A 

análise foi feita por transmitância utilizando pastilhas com 1% de KBr na região 

mediana do infravermelho (4000 – 500 cm-1).  
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4.1.2.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

Dos discos antes da implantação: 

 

A microscopia eletrônica de varredura permitiu a obtenção de imagens mais 

detalhadas da superfície dos discos, colados sobre uma fita de carbono e recobertos 

com ouro (Figura 3), utilizando-se aumentos de 50X para visualização dos poros e 

de 100X, 500X, 1000X, 5000X, 10000X e 15000X para avaliação da sua superfície. 

As imagens resultaram de elétrons secundários (ES) e de observação sob condições 

de alto vácuo. O equipamento usado foi o Jeol JSM 6490-LV do Centro Brasileiro de 

Pesquisas Físicas. 

 
 
Figura 3. Aspecto dos discos após a metalização com ouro. 

 

Das amostras do disco implantado na calvária de coelho: 

 

Após a coleta das peças e processamento para inclusão em resina, um 

bloco de cada biomaterial foi metalizado e submetido à análise por elétrons 

secundários (alto vácuo), utilizando-se aumentos de 8X, 100X, 500X, 1000X, 5000X, 

10000X para visualização das peças contendo os discos. Para análise pela 

Espectroscopia de Energia Dispersiva (EED) foram realizadas imagens em 

aumentos de 500X e 5000X das amostras não metalizadas, resultantes de elétrons 

retroespalhados (em baixo vácuo), para se quantificar o peso percentual aproximado 

de cálcio, fósforo e zinco. As imagens foram feitas no Laboratório de Microscopia 

nZnHA nHA 
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letrônica do Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais (LME-

PEMM/COPPE-UFRJ). 

4.1.2.4 FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X DOS PÓS DE nHA E nZnHA 

 

 Através da fluorescência de Raios X pode ser quantificado os elementos 

químicos presentes nos materiais sintetizados avaliando o grau de substituição dos 

íons zinco na hidroxiapatita e sua estequiometria, razão Ca+Zn / P. A quantificação 

das amostras de HA e ZnHA foram obtidas no Centro Brasileiro de Pesquisas 

Físicas, utilizando o equipamento Espectrômetro de Fluorescência de Raios X 

Phillips modelo PW-2400/seqüencial. Os dados obtidos de Ca, P e Zn referem-se à 

concentração em %mols/mol total das amostras. As amostras foram fundidas 

utilizando uma mistura de 0,5g de amostra calcinada fundida para 6,0g de 

tetraborato de lítio de alta pureza. 

 

4.2 MODELO ANIMAL E PERÍODO EXPERIMENTAL 

 

Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa Animal, Núcleo 

de Animais de Laboratório (CEPA NAL) da Universidade Federal Fluminense e 

aprovado sob o nº de protocolo 163/09, com parecer favorável a todos 

procedimentos previstos (Anexo B). 

O modelo animal de escolha foi o coelho da raça Nova Zelândia Branca, de 

ambos os sexos, pesando entre 3.000 e 3.500g, provenientes do Laboratório de 

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

Federal Fluminense (UFF) localizada na Fazenda Escola, em Cachoeiras de 

Macacu, sob a coordenação da professora da Faculdade de Medicina Veterinária da 

UFF, Maria Lucia Monteiro, responsável pelo laboratório. 

Seis animais foram selecionados aleatoriamente de ambos os sexos e 

mortos decorrido o período experimental de 12 semanas após os procedimentos 

cirúrgicos para implantação dos biomateriais. 
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4.3.1 MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS 

 

Os animais foram mantidos no LPC durante o período experimental, 

permanecendo um animal por gaiola tradicional de malha galvanizada medindo 0,90 

x 0,60 x 0,45 m, suspensa a 0,80 m do chão. 

Após 30 dias de vida os coelhos foram desmamados e transferidos do Setor 

de Maternidade para o Setor de Recria. Depois do desmame, a alimentação foi à 

base de dieta constituída por 150 gramas/dia de ração balanceada na forma 

peletizada (Coelhil R, da Socil) fornecida diariamente nas gaiolas obedecendo a 

horários e quantidades regulares para evitar a formação e proliferação de fungos por 

exposição do alimento. Durante todo o experimento a água foi fornecida ad libitum 

através de bebedouros tipo bico. 

Os animais foram pesados semanalmente e operados apenas após adquirir 

peso entre 2000 e 3000g e cerca de 18 a 20 semanas de idade, quando atingem a 

maturidade sexual. Antes e durante todo o período experimental, os animais foram 

avaliados quanto às patologias comuns a espécie: sarnas ou zoonoses. 

 

4.4 PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA 

 

Os procedimentos realizados nos animais que poderiam resultar em 

ansiedade e/ou dor, foram conduzidos sob anestesia, então, os animais foram 

privados de ração seis horas antes do ato operatório, mas não de água e foram 

pesados em balança digital de precisão. 

Os animais foram operados sob anestesia geral por anestesista veterinário e 

receberam como medicação anestésica: Quetamina 20 mg/Kg (Francotar® – Virbac) 

por via intramuscular, e Xilazina 1 mg/Kg (Sedazine® – Fort Dodge) também 

intramuscular, e foi feita a manutenção anestésica inalatória com Isoflurano a 1% 

(Isoflurane® - Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda) (Figura 4). Além 

disso, foi realizada uma infiltração anestésica local com Cloridrato de Lidocaína 2% 
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com epinefrina 1:100000 (Alphacaine® - DFL) a fim de reduzir o sangramento local 

durante o procedimento cirúrgico. Os animais foram monitorizados quanto à 

saturação de O2 durante todo o procedimento cirúrgico. 

 
 
Figura 4. Máscara facial para inalação de anestésico geral. 
 

4.5 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E MEDICAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA 

 
 
4.5.1 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 

 

Primeiramente, a tricotomia da calvária dos animais foi realizada (Figura 5), 

em seguida os animais foram instalados na mesa operatória em decúbito ventral e 

foi realizada a degermação tópica com clorexidina 2% e a colocação dos campos 

cirúrgicos esterilizados isolando-se a região que foi operada. 

Uma incisão sagital mediana de aproximadamente 7cm de comprimento foi 

realizada sobre as calvárias dos animais através do uso de cabo de bisturi n°3 (Bard 

Parker) e lâmina n°15 C (Becton-Dickinson. Ind. Cirúrgica S.A.)  

Após a incisão, descolamento e exposição das calvárias ósseas (Figura 5), 

foram realizadas duas trefinagens com uma broca trefina de 8mm de diâmetro 

interno (Sistema de Implantes Nacional-SIN), atingindo cerca de 2mm de 

profundidade em baixa rotação (900 RPM) e com irrigação intermitente  de solução 

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

refrigeração da região, evitando a necrose tecidual do local por superaquecimento. 
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Os implantes de nHA e nZnHA foram adaptados aos leitos receptores. Na 

perfuração direita foi adaptado o disco de nHA (biomaterial controle) e na perfuração 

esquerda foi adaptado o disco de nZnHA (bimaterial teste) (Figura 5). Após a 

instalação dos implantes, o periósteo foi fixado com pontos simples interrompidos, e 

em seguida a pele foi suturada com ponto simples contínuo com fio 

monofilamentado de nylon 5.0 (ETHICON) (Figura 5). As feridas cirúrgicas suturadas 

foram limpas com água oxigenada 10 volumes e solução de clorexidina degermante 

e deixadas descobertas. 

Os procedimentos anestésicos e cirúrgicos, descritos anteriormente, foram 

previamente realizados em um único animal (piloto) que no momento da cirurgia foi 

morto, para ser realizado o procedimento piloto de coleta de ossos, fixação, 

desmineralização, e processamento histológico do material para análise 

microscópica, histomorfométrica e estatística. 

Os coelhos foram devolvidos às suas gaiolas para a recuperação anestésica, 

permanecendo envoltos pelos campos operatórios, evitando-se a perda de calor 

corporal. Os animais tiveram ração e água à vontade e assistência analgésica no 

pós-operatório, realizada pelos veterinários da Faculdade de Medicina Veterinária da 

UFF. 
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Figura 5. Sequência dos procedimentos cirúrgicos. A. Tricotomia da calvária; B. 
Incisão e descolamento da pele e periósteo; C. Adaptação dos discos de nHA e 
nZnHA; D. Sutura da pele com ponto simples contínuo.  

 

4.5.2 MEDICAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA 

 

Antes do início do procedimento cirúrgico foram administrados como 

medicação analgésica e antibiótica o Cloridrato de Tramadol (4 mg/Kg) via 

intravenosa para analgesia, e Pentabiótico Veterinário Reforçado de Pequeno Porte 

(Fort Dodge) em dose total e única de 0,8 ml intravenosa. 

Após o término dos procedimentos cirúrgicos foi administrado como 

medicação antiinflamatória o Meloxicam (0,3 mg/Kg) via intravenosa.  
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4.6 COLETA, FIXAÇÃO, DESMINERALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO 

HISTOLÓGICO DO MATERIAL 

 

Transcorrido o período experimental de 12 semanas, os animais receberam 

o mesmo protocolo anestésico descrito para os procedimentos cirúrgicos e foram 

mortos por injeção cardíaca de tiopental para coleta e processamento histológico, de 

acordo com a resolução nº 714 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. 

Todos os procedimentos cirúrgicos, medicação pós-operatória e morte dos 

animais, foram realizados previamente, utilizando-se para tal um modelo piloto. A 

amostra piloto foi tomografada através do aparelho tipo fan beam Siemens® 

SOMATOM Plus 4,sendo observada a profundidade de instrumentação cirúrgica de 

cerca de 2 mm com a broca trefina de 8 mm de diâmetro. A figura 6 ilustra a região 

parietal da calvária trefinada em 8 mm de diâmetro.  

 

 

Figura 6. Tomografia computadorizada tipo cone fan bean da calvária do animal 
piloto com as regiões parietais trefinadas marcadas.  

8mm

m 
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A região da calvária contendo os implantes de nHA e nZnHA dos seis 

animais foi removida com 5 mm de margem de segurança (Figura 7 A e B). Cinco 

animais, totalizando 10 peças, foram fixadas em formol a 10% em tampão fosfato pH 

7,4 por 48 horas. Estas peças foram então lavadas em água corrente por 2 horas e 

colocadas em solução descalcificadora de ossos da Allkimia® até sua completa 

desmineralização para inclusão em parafina (Figura 8 A e B).  

 

Figura 7. Sequência da coleta dos blocos ósseos contendo os implantes. A. 
Amostras removidas com margem de segurança; B. À esquerda, amostra contendo 
o implante de nZnHA e à direita amostra contendo implante de nHA. 

 

  

Figura 8. Amostras desmineralizadas preparadas para inclusão em parafina. A. 
Amostra contendo o implante de nZnHA; B. Amostra contendo o implante de nHA. 

 

Os procedimentos laboratoriais para inclusão em parafina foram realizados 

nestas 10 peças, como descritos a seguir: 

1. lavagem em água corrente por 24 horas; 

A B 
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2. banho em etanol 70% por 48 horas; 

3. início do processo de desidratação em etanol a 80% por 1 hora; 

4. banho de uma hora em etanol a 90%; 

5. banho de uma hora em etanol a 95%; 

6. dois banhos de uma hora em etanol a 100%; 

7. Banho de etanol a 100% durante 24 horas; 

8. Início do processo de diafanização em xilol histológico (MerCk Co.) por 30 

minutos 

9. Dois banhos de uma hora em xilol; 

10. Banho em Histosec (parafina +resina sintética-Merck Co.) liquefeita em 

estufa a 60°C por uma hora; 

11. Banho em Histosec liquefeita por quatro horas; 

12. Inclusão em Histosec liquefeita; 

13. Cortes alternados dos blocos incluídos em parafina (Figura 9) com 5 µm 

de espessura, longitudinalmente ao plano  do implante foram obtidos em 

um micrótomo Jung-Leica RM 2045 (Figura 10) e corados pela técnica da 

Hematoxilina-Eosina e Tricrômico de Masson. 

  

Figura 9. Blocos das peças incluídas em parafina. 
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Figura 10. Micrótomo Jung-Leica RM 2045 com bloco de parafina adaptado para 
realização de cortes de 5 µm. 

 

A região da calvária contendo os implantes de nHA e nZnHA de um animal, 

totalizando 2 peças, não foram desmineralizadas, mas processadas para inclusão 

em resina para posterior realização da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 

Espectroscopia Energia Dispersiva (EED) e microscopia de luz polarizada. Para isso, 

estas 2 peças foram submetidas aos procedimentos laboratoriais  para inclusão em 

resina, descritos a seguir:  

1. banho em Álcool 70% durante dois dias na geladeira; 

2. banho em Álcool 95% durante dois dias na geladeira; 

3. banho em Álcool 100% durante dois dias na geladeira; 

4. banho em xilol durante um dia na geladeira; 

5. banho na solução 1 durante dois dias na geladeira; 

6. banho na solução 2 durante dois dias na geladeira e  

7. banho na solução 3  durante 7 dias na estufa a 39oC. 

Solução 1:  

7,5 ml de metil-metacrilato 

2,5 ml de di-butil-ftalato 

Solução 2:  
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0,1g de peróxido de benzoíla 

7,5 ml de metil-metacrilato 

2,5 ml de di-butil-ftalato 

Solução 3: 

0,25 g de peróxido de benzoíla 

7,5 ml de metil-metacrilato 

2,5 ml de di-butil-ftalato 

Os blocos de resina foram para estufa dentro de potes plásticos tampados 

com pressão (caixa de filme Kodak®, cor preta). Após a total polimerização da 

solução 3, os potes plásticos foram destampados e as laterais cortadas com tesoura 

reta e em seguida os blocos foram removidos e desbastados com serra manual 

vertical para remoção do excesso de resina. A fim de cortar a resina até o limite do 

osso, os blocos de resina foram fixados em torno mecânico e serrados com serra de 

ourives e polidos, em presença de água abundante, com lixa de carbeto de silício n° 

600, n°800, n°1000 e n°1200 (Figura 11). Posteriormente, os blocos foram 

metalizados (Figura 12) para a realização das análises de MEV e EED no 

Laboratório de Microscopia Eletrônica do Programa de Engenharia Metalúrgica e de 

Materiais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LME-PEMM/COPPE-UFRJ). 

Após a realização do MEV e EED, os blocos foram lixados novamente para 

remoção da metalização e adaptados no micrótomo (Labicut 1010, EXTEC Corp) 

para obtenção de cortes com 100 µm utilizando disco diamantado sob irrigação 

constante de água (Figura 13). Os cortes foram relizados na região central do defeito 

ósseo, conforme ilustrado na Figura 14. Em seguida, os cortes foram fixados sobre 

lâmina de vidro, por meio de cola à base de etil-cianoacrilato (Super Bonder®), 

lixados e polidos com lixa de carbeto de silício nº 800, n° 1000, n° 1200 e nº 2000 e 

água abundante até a obtenção de uma espessura aproximada de 30- 50 µm (Figura 

15 A e B). As lâminas foram fechadas com Entellan® (Merck©, Darmstadt, Alemanha) 

e lamínula de vidro e após 24 horas, levadas ao microscópio de luz para avaliação 

em campo claro e luz polarizada com e sem compensador.  
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A microscopia de polarização é indicada para observação de estruturas 

birrefringentes (estruturas anisotrópicas como o osso), onde a luz penetra no osso e 

produz um tipo de vibração luminosa que passará, ficando brilhante, enquanto o 

restante do material (resina e tecido conjuntivo) produzirá imagem escura.  

 

Figura 11. Blocos de resina com as amostras incluídas após cortados e lixados. 

 

 

Figura 12. Blocos de resina após metalização com ouro. 

 

 

 Figura 13.  Micrótomo Labicut 1010, EXTEC Corp. com disco diamantado cortando 
o bloco de resina na espessura de 100 µm. 
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Figura 14. Esquema do corte realizado na região central do defeito. 

 

Figura 15. A. Cortes em resina lixados até a espessura de 30 µm fixados sobre 
lâmina de vidro; B. Vista aproximada do corte. 

 

4.7 RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS DIGITAIS 

 

Após a coleta das amostras e antes do processo de desmineralização, 

radiografias periapicais digitais foram realizadas (Figura 16 A e B). As peças foram 

posicionadas sobre o sensor periapical a uma distância de 2 cm do cone do 

aparelho de raio X (Kodak 2200). 
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Figura 16. Periapicais digitais das peças. A. nHA; B. nZnHA. 

 

 
4.8 ANÁLISE HISTOLÓGICA DESCRITIVA 

 

Neste estudo cinco amostras de cada biomaterial implantado foi incluída em 

parafina (5 animais) e uma amostra de cada biomaterial implantado foi incluída em 

resina (1 animal). Os cortes histológicos foram examinados em um microscópio 

binocular em toda a área do defeito. Na análise microscópica das amostras 

desmineralizadas, coradas em HE e Tricômico de Masson com cortes de 5 m de 

espessura, foi descrita a ocorrência dos seguintes eventos: 

1. tipo e intensidade do processo inflamatório em resposta a cada material no 

período experimental; 

2. presença de tecido conjuntivo e/ou granulação; 

3. área de tecido ósseo neoformado em todo o defeito ósseo, determinada 

por histomorfometria; 

4. área dos biomateriais após o período experimental determinada por 

histomorfometria.  

Nas amostras não desmineralizadas, incluídas em resina, após a realização 

do MEV e EED, cortes de 100 µm foram obtidos e lixados até 30µm para análise 

através da microscopia de luz polarizada. 

 

A B 
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4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Cada lâmina corada em HE contendo um corte histológico de cada animal 

da área contendo os implantes foi analisada histomorfometricamente através de um 

microscópio de luz de campo claro (Feldmann Wild Leitz- FWL 1000, BM2000). 

Essas imagens foram capturadas através de uma câmera digital de alta resolução 

(SONY®; 5.0 mega pixels), utilizando uma lente objetiva de 10X e aumento de 2X da 

câmera. Toda a área do defeito ósseo de cada lâmina, correspondente a um 

biomaterial por animal, foi capturada em imagens que correspondem a 18 campos 

corridos por varredura, sendo assim coletadas imagens dos 10 cortes (5 animais), 

adquirindo-se então, 180 imagens digitais sem haver sobreposições das mesmas. 

As imagens digitais foram utilizadas para quantificação por pontos das 

estruturas de interesse: osso pré-existente (OPE), osso neoformado (ONF), tecido 

conjuntivo (TC), biomaterial (BIOM) e outros (ex.: tecido adiposo e vasos 

sanguíneos), através do programa ImagePro-Plus® v. 6.0 (Media Cybernetics, Silver 

Spring, EUA). A quantificação foi realizada através da aplicação de uma malha de 

100 pontos sobre as 180 fotomicrografias. Os resultados da estruturas de interesse 

foram expressos em pontos percentuais e automaticamente transferidos para uma 

planilha do software Microsoft Excel® (Figura 17). 

A limpeza das lâminas antes de sua colocação na platina do microscópio foi 

feita com lenço de papel para remoção de impurezas e a iluminação do microscópio 

foi mantida constante durante as sessões de captura das imagens, com o 

potenciômetro da lâmpada de tungstênio na posição de 12h. A objetiva de 10X foi 

escolhida para a captura das imagens por permitir bom campo de observação, além 

do detalhamento morfológico do tecido. Além disso, a iluminação de Köehler foi 

estabelecida no monitor de vídeo e o número de abertura (N.A.) do condensador foi 

igual ao número de abertura da objetiva, o que proporcionou imagens com resolução 

e contraste adequados. O tamanho das imagens foi de 1.280 x 960 pixels, salvas no 

formato tif. 

Os registros das informações quantitativas foram armazenados em um 

banco de dados elaborado em planilha do software Microsoft Excel® (Figura 17). O 
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software GraphPad Prism versão 5.0 foi utilizado para realizar a análise estatística. 

A descrição percentual quantitativa de osso pré-existente, de osso neoformado, de 

tecido conjuntivo e de biomaterial 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 experimental e controle foi realizada 

através da comparação entre a quantidade percentual de osso pré-existente, de 

osso neoformado, de tecido conjuntivo e de biomaterial presentes em toda a 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 (nHA e nZnHA). 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. 

 
 
Figura 17. Planilha do software Microsoft Excel® de com dados da análise 
histomorfométrica.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 O COELHO COMO MODELO ANIMAL EXPERIMENTAL 

 

O coelho da raça Nova Zelândia Branca foi um bom modelo animal para a 

realização deste experimento. Os animais tiveram seus pesos verificados no dia da 

cirurgia e no dia da realização dos procedimentos de eutanásia dos animais (Quadro 

1). Após 12 semanas houve ganho de peso médio dos 6 animais restantes, 

equivalente a 14,5% do peso corporal do dia da cirurgia. Os animais suportaram 

bem o ato cirúrgico, exceto um animal, que veio a óbito dois dias após a cirurgia, 

devido à penetração da broca trefina além da cortical óssea interna da calvária. A 

perda de um animal, o primeiro a ser operado, tornou necessária a cirurgia de mais 

um animal. O animal perdido foi utilizado como modelo piloto.  

Quadro 1.  Peso dos animais no dia da cirurgia e no dia da morte. 

Animais Data das 
cirurgias 

Peso no dia da 
cirurgia 

Peso no dia da 
morte 

1 04/06/2010 3,300 Kg 3,700 Kg 

2 04/06/2010 2,900 Kg 3,700 Kg 

3 04/06/2010 2,950 Kg 3,700 Kg 

4 03/09/2010 3,250 Kg 3,400 Kg 

5 03/09/2010 3,250 Kg 3,500 Kg 

6 12/04/2011 2,950 Kg 3,300 Kg 

 
 
5.2 CARACTERIZAÇÕES FÍSICO-QUIMICA DOS MATERIAIS 

 

5.2.1 ANTES DA IMPLANTAÇÃO  

 

 Antes da implantação foi realizada a difração de raios X, espectroscopia 

vibracional no infravermelho com transformada de Fourier e microscopia eletrônica 

de varredura dos discos de hidroxiapatia com e sem zinco. 
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5.2.1.1 DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

 

 As figuras 18 e 19 A e B apresentam os difratogramas de Raios X dos discos 

de hidroxiapatita e de hidroxiapatira com 5% de zinco, que para isso foram 

masserados. Os espectros foram obtidos da forma em pó dos materiais. Estes 

mostram que a amostra nZnHA apresenta a mesma formação de picos da nHA, 

porém com um alargamento dos picos nas amostras nZnHA. Os espectros mostram 

que o tratamento térmico aumentou a cristalinidade de ambos os materiais (HA e 

ZnHA). A amostra ZnHA apresenta padrão de difração similar a da HA, mas com a 

presença de picos adicionais associados a uma fase cristalina de fosfato tricálcico 

dopado com zinco (CaZnTCP) (Figura 19 A e B). 
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Figura 18. Gráficos dos difratogramas de Raios X da nHA em pó antes da 
implantação. A. Número de ondas e sua Intensidade. B. Ângulo θ e sua posição hkl 
de difração. 
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Figura 19. Gráfico dos difratogramas de Raios X da nZnHA em pó antes da 
implantação. A. Número de ondas e sua Intensidade. B. Ângulo θ e sua posição hkl 
de difração. 
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5.2.1.2 ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL NO INFRA VERMELHO COM 

TRANSFORMADA DE FOURIER 

 

O espectro de infravermelho da nHa e nZnHA (discos masserados) antes da 

implantação mostrou que as bandas na faixa de comprimento de onda 1089.781 cm-

1 a 960.55 cm-1 correspondem ao grupamento funcional (PO4)
3-. As faixas de 

comprimento de onda 3574.096 cm-1 (nHA) (Figura 20) e 3570.238 cm-1 (nZnHA) 

(Figura 21) são correspondentes às bandas de hidroxilas (OH-1). Além disso, há 

bandas indicativas da presença de carbonatos. 
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Figura 20. Gráfico do Espectro de Infra Vermelho da nHA. 
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Figura 21. Gráfico do Espectro de Infra Vermelho da nZnHÁ. 
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5.2.1.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

Antes da implantação foram realizadas imagens em microscopia eletrônica 

de varredura dos discos de nHA e nZnHA, através de análise com emissão de 

elétrons secundários. 

 A partir de imagens obtidas por emissão de elétrons secundários, no 

aumento de 50X, foi possível observar a presença de poros em ambos os discos, 

porém mais evidentes no disco de nHA que no de nZnHA. Além disso, a superfície 

de nZnHA apresenta área aparentemente mais compacta e uniforme (Figura 22 A e 

B). No aumento de 1000X, foi possível visualizar ambas superfícies microporosas 

(Figura 22 C e D). Nos aumentos de 15000X, pode-se visualizar com maior detalhe 

os microporos dos discos em torno de 100ηm (Figura 22 E e F). 
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Figura 22. Micrografias (MEV) dos discos antes da implantação. A. Disco de nZnHA 
em aumento de 50X; B. Disco de nHA em aumento de 50X. C. Disco de nZnHA em 
aumento de 1000X. D. Disco de nHA em aumento de 1000X. E. Disco de nZnHA em 
aumento de 15000X. F. Disco de nHA em aumento de 15000X. 
 
 
 
 

 

 

 

C D 

E F 
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5.2.1.4 FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X DA  nHA E nZnHA 

 

O teor de zinco real observado na amostra experimental foi de 2%, 

representando um rendimento de incorporação da ordem de 40% em relação ao 

valor teórico proposto. A razão Ca/P foi de 1,67+/- 0,03 para a amostra de HA e de 

1,63 +/- 0,03 para a amostra de ZnHA.  

 

5.2.2 APÓS A IMPLANTAÇÃO  

 

5.2.2.1 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA E ESPECTROSCOPIA 

DE ENERGIA DISPERSIVA 

 

Após a implantação, as amostras incluídas em resina dos dois grupos foram 

analisadas através de imagens eletrônicas de varredura com emissão de elétrons 

secundários, elétrons retroespalhados e análise da composição química elemental 

através da Espectroscopia de Energia Superficial Dispersiva. 

Na análise com emissão de elétrons secundários, observamos no aumento 

de 8X toda a extensão dos blocos ósseos contendo os biomateriais (Figura 23 A e 

B). No aumento de 1000X (região central dos blocos) as imagens mostraram 

superfícies com heterogeneidades semelhantes, mostrando áreas de fissuras 

(Figuras 23 C e D). Contudo, no aumento de 5000X, a imagem da amostra contendo 

nHA parece apresentar um sistema tubular mais organizado que a amostra contendo 

nZnHA, que por sua vez parece ser mais friável (Figura 23 E e F). 
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Figura 23. Micrografia (MEV) das peças contendo os implantes. A. nZnHA em 
aumento de 8X; B. nHA em aumento de 8X. C. nZnHA em aumento de 1000X. D. 
nHA em aumento de 1000X. E. nZnHA em aumento de 5000X. F. nHA em aumento 
de 5000X. 

 
Na análise da composição química elemental através da EED com imagens 

de MEV com emissão de elétrons secundários, foi detectado no centro da amostra 

pós-implantação, o elemento zinco apresentando um pico referente a traços de Zn 

com cerca de 300 contagens e peso percentual de 0,16% em aumento de 500X 

A B 

C D 

E F 
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(Figura 24, Tabela 1). Na amostra de nZnHA, os pontos analisados em aumento de 

5000X, mostraram através do gráfico EED um pico mais alto de cálcio no centro do 

disco (Figura 25, Tabela 2) e um pico de cálcio mais baixo na interface óssea (Figura 

26, Tabela 3). Na amostra de nHA os pontos analisados também mostraram um pico 

mais alto de cálcio no centro do disco e um pico mais baixo na interface óssea 

(Figuras 27 e 28, Tabelas 4 e 5). 

 

 
Figura 24. Micrografia (MEV-EDS) em aumento de 500X do grupo nZnHA .  

TABELA 1. Microanálise em peso percentual por MEV-EDS do grupo nZnHA. 

   C  Ca  Zn  Au 

500x nZnHA _pt1   20.15    5.89    0.16   73.80 

 

 

Figura 25. Micrografia (MEV-EDS) em aumento de 5000X do grupo nZnHA na região 
central do disco.  

 

TABELA 2. Microanálise em peso percentual por MEV-EDS do grupo nZnHA na 

região central do disco.  
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   C   P  Ca  Zn  Au 

5k_2_NZnHA_pt1    9.00    5.59   10.41    0.00   75.00 

 
 

 
Figura 26. Micrografia (MEV-EDS) em aumento de 5000X do grupo nZnHA na região 

de interface óssea com o disco.  

 

TABELA 3. Microanálise em peso percentual por MEV-EDS do grupo nZnHA na 

região de interface óssea com o disco.  

   C  Ca  Au 

5k_interface_NZnHA_pt1   33.31    1.12   65.57 

 

 
 
Figura 27. Micrografia (MEV-EDS) em aumento de 5000X do grupo nHA na região 

central do disco.  

 
 
TABELA 4. Microanálise em peso percentual por MEV-EDS do grupo nHA na região 

central do disco.  
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   C   P  Ca  Au 

5K HA_pt1   15.80    7.77   12.49   63.94 

 

 
Figura 28. Micrografia (MEV-EDS) em aumento de 5000X do grupo nHA na região 

de interface óssea com o disco. 

TABELA 5. Microanálise em peso percentual por MEV-EDS do grupo nHA nHA na 

região de interface óssea com o disco. 

  Ca  Au 

5k HA interface_pt1    0.93   99.07 

 
 
 
5.3 ANÁLISE DESCRITIVA EM MICROSCOPIA DE LUZ 

 

A análise histológica descritiva foi realizada nas amostras desmineralizadas 

(incluídas em parafina) e não desmineralizadas (incluídas em resina) pela 

patologista Adriana Terezinha Neves Novellino Alves. 

 

5.3.1 CORTES DESMINERALIZADOS E CORADOS COM HE E COM TRICÔMICO 

DE MASSON 

 

Grupo nHA: 

Nesse grupo foi observada a presença de osso maduro pré-existente na 

área de periferia do disco, espaço correspondente ao biomaterial e osso neoformado 
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com tendência a se confluir formando trabéculas da região de interface para a 

porção central do defeito (Figura 29). Em outros cortes, observou-se predominância 

de osso neoformado de aspecto esférico (Figura 30). Algumas regiões com grande 

quantidade de tecido conjuntivo, áreas com medula gordurosa e vasos sanguíneos 

(Figura 31) foram notadas. Em alguns cortes, a presença de célula gigante 

multinucleada foi observada (Figura 32).  Na Figura 36, o tecido ósseo maduro se 

apresenta corado em vermelho e o tecido ósseo jovem, em azul (Coloração em 

Tricrômico de Masson).  A presença de célula gigante multinucleada (Figura 37) e 

áreas de medula gordurosa também foram observadas nesta coloração (Figura 38).  

Grupo nZnHA: 

Nesse grupo também foi observado osso neoformado de aspecto esférico, 

em torno de medula gordurosa, com tendência a se confluir formando trabéculas da 

região da interface para a porção central do defeito e espaços correspondentes ao 

biomaterial com maior adsorção de proteína que o grupo anterior (Figura 33). Em 

alguns cortes, notou-se grande quantidade de tecido conjuntivo e vasos sanguíneos 

(Figura 34), além de presença de célula gigante multinucleada (Figura 35). Em 

Tricrômio de Masson também foi possível observar neste grupo, neoformação óssea 

de aspecto esférico na porção central do defeito (Figura 39), tecido ósseo maduro na 

sua periferia, pouca quantidade de tecido conjuntivo (Figura 40), presença de 

medula gordurosa e vasos sanguíneos (Figura 41).  
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Figura 29. Grupo nHA. Presença de osso pré-existente (OPE) no limite do defeito e 
áreas de osso neoformado (ONF) entremeadas com biomaterial (Biom). Coloração: 
HE. 
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Figura 30. Grupo nHA. Áreas concêntricas de osso neoformado (ONF) invadindo os 
poros do disco. Coloração: HE. 
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Figura 31. Grupo nHA. Interface disco/osso com áreas de tecido conjuntivo (TC), 
vasos sanguineos (VS) e medula gordurosa (MG). Coloração: HE. 
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Figura 32. Grupo nHA. Presença de escassas células gigantes multinucleadas 
(CGM). 
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Figura 33. Grupo nZnHA. Áreas de osso neoformado (ONF) entremeadas com 
medula gordurosa (MG) e biomaterial (Biom). Coloração: HE. 
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Figura 34. Grupo nZnHA. Largas trabéculas de osso neoformado (ONF) 

entremeadas com tecido conjuntivo (TC) e presença de vasos sanguineos (VS). 
Coloração: HE.  
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 Figura 35. Grupo nZnHA. Presença de escassas células gigantes multinucleadas 
(CGM). Coloração: HE. 
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Figura 36. Grupo nHA. Presença de osso pré-existente OPE) no limite do defeito e 
áreas de osso neoformado (ONF) entremeadas com biomaterial (Biom). Coloração: 
Tricrômico de Masson. 
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Figura 37. Grupo nHA. Presença de escassas células gigantes multinucleadas 
(CGM), tecido conjuntivo (TC) e vaso sanguíneo (VS). Coloração: Tricrômico de 
Masson. 
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Figura 38. Grupo nHA. Regiões com presença de medula gordurosa (MG). 
Coloração: Tricrômico de Masson. 
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Figura 39. Grupo nZnHA. Presença de osso pré-existente (OPE), osso neoformado 
(ONF) entremeado com biomaterial (Biom). Coloração: Tricrômico de Masson. 
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Figura 40. Grupo nZnHA. Região com tecido ósseo maduro pré-existente (OPE) na 
sua periferia e tecido conjuntivo (TC). Coloração: Tricrômico de Masson. 
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Figura 41. Grupo nZnHA. Áreas com presença de medula gordurosa (MG) e vasos 
sanguíneos (VS). Coloração: Tricrômico de Masson. 

 

5.3.2 CORTES NÃO DESMINERALIZADOS NÃO CORADOS 

 
 Em microscopia de luz de campo claro ambos os grupos nHA e nZnHA, 

após 12 semanas, permitiram a visualização da presença de osso neoformado na 

direção osso/implante, porém no grupo nZnHA a região de interface parece 

apresentar-se mais bem definida (Figura 42 e 43). Após 12 semanas observamos 

osso neoformado na interface dos dois grupos também na direção osso/implante 

(Figuras 42 e 43), esse aspecto aparece mais evidente no nZnHA com pequenos 

fragmentos do biomaterial integrado ao osso neoformado bem celularizado (Figura 

43). 

A microscopia com luz polarizada com compensador é indicada para 

analisar os eixos cristalográficos da hidroxiapatita, a qual observamos nessa técnica 

com a presença de osso neoformado em ambos os grupos, sempre na direção do 

osso pré-existente em direção aos discos (Figuras 42 e 43). 
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 Figura 42. Fotomicrografia do grupo nHA. Imagens em campo claro; luz polarizada 
com compensador. Objetiva inicial de 20X . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Figura 43. Fotomicrografia do grupo nZnHA. Imagens em campo claro; luz 

polarizada com compensador. Objetiva inicial de 20X. 

  

5.4 ANÁLISE ESTATíSTICA 

 

A análise das 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, biomaterial e de tecido 



                                                                                                              99 
 

conjuntivo em toda a área do defeito ósseo de cada grupo experimental está 

resumida nas tabelas nº 6, 7, 8 e 9. 

Através dos gráficos (Figuras 44, 45, 46 e 47) foi possível observar que 

comparado ao grupo nHA, o grupo nZnHA apresentou menor volume de osso pré-

existente, maior volume de osso neoformado, maior volume de biomaterial e menor 

volume de tecido conjuntivo. Contudo, o teste não-paramétrico pareado de Wilcoxon 

(P ˂ 0,05) constatou através das medianas, que esses percentuais não 

representaram diferenças estatisticamente significantes. 

Tabela 6. Descrição paramétrica do percentual de osso pré-existente nos dois 
grupos 

Grupos Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo Mediana 
Teste de 
normalidade/ 
distância KS  

Coeficiente 
de 
variação 

ZnHA 1,244 1,349 0,05556 3,333 1,056 Sim / 0,1996 108,37% 

HA 5,222 3,174 0,5000 9,111 5,833 Sim / 0,1764 60,77% 

KS: Kolgomorov Smirnov 
 
 
Tabela 7. Descrição paramétrica do percentual de osso neoformado nos dois grupos 

Grupos Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo Mediana 
Teste de 
normalidade// 
distância KS  

Coeficiente 
de 
variação 

ZnHA 29,73 16,53 4,500 49,11 34,50 Sim / 0,2134 55,61% 

HA 20,42 14,84 0,6667 33,72 27,33 Sim / 0,2793 72,66% 

 
 
Tabela 8. Descrição paramétrica do percentual de biomaterial nos dois grupos 

Grupos Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo Mediana 
Teste de 
normalidade/ 
distância KS  

Coeficiente 
de 
variação 

ZnHA 36,50 9,577 28,67 51,56 33,28 Sim /0,2317 26,24% 

HA 34,02 14,16 11,78 50,44 36,39 Sim / 0,2479 41,61% 

 
 
Tabela 9. Descrição paramétrica do percentual de tecido conjuntivo nos dois grupos 

Grupos Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo Mediana 
Teste de 
normalidade/ 
distância KS  

Coeficiente 
de 
variação 

ZnHA 26,49 19,49 12,83 60,89 18,72 Não / 0,3977 73,59% 

HA 30,69 26,24 7,722 65,33 18,56 Sim / 0,2781 85,51% 
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Figura 44. Gráfico do Percentual de osso pré-existente (OPE) nos grupos nZnHA e 

nHA, indicando os valores mínimo, máximos e média. 
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Figura 45. Gráfico do Percentual de osso neoformado (ONF) nos grupos nZnHA e 

nHA, indicando os valores mínimo, máximos e média. 
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Figura 46. Gráfico do Percentual de biomaterial nos grupos nZnHA e nHA, indicando 

os valores mínimo, máximos e média. 

 

Grupo Experimental

D
e
n
s
id

a
d
e
 d

e
 V

o
lu

m
e
 d

o
 T

e
c
id

o
 C

o
n
ju

n
ti
vo

nHA ZnHA
0

20

40

60

80

100

 
Figura 47. Gráfico do Percentual de tecido conjuntivo nos grupos nZnHA e nHA, 

indicando os valores mínimo, máximos e média. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo utilizou como modelo animal experimental a calvária de 

coelhos, o qual permitiu baixo custo, fácil controle, manutenção e manuseio após 

treinamento prévio. Através de conhecimento teórico/prático adquirido e sob 

orientação de médicos veterinários experientes, um pré-operatório simples, 

constituído da análise da idade e da pesagem do animal, foi conduzido, tal como 

observado no Quadro 01. Outros autores10,92 confirmaram as vantagens da 

utilização deste modelo experimental para a realização da avaliação das 

propriedades de biocompatibilidade e osteocondução de uma variedade de 

cerâmicas no reparo ósseo.  

Dentre outras vantagens, podemos citar o fato de não ter sido necessária a 

imobilização das calvárias, como poderia ocorrer quando do uso de tíbias e fêmures 

de camundongos, ratos e coelhos.20,21,22,46,47,88,89,99 Assim, ao utilizarmos tal modelo, 

foi possível reduzir e prevenir fraturas e, consequentemente, a morte dos animais. 

Entretanto, devido ao fato da região parietal das calvárias de coelhos apresentarem 

cerca de 2 mm de espessura, pudemos constatar que uma criteriosa trefinagem 

deve ser executada. Durante a realização deste estudo, apenas um animal foi 

perdido e por esse motivo outro animal foi operado para que completasse o número 

de animais do experimento (n=6). O animal morto foi o primeiro animal operado, que 

serviu como animal piloto, inclusive para a realização de tomografia (Figura 6) que 

pôde melhor ilustrar o leito cirúrgico do modelo animal escolhido.  

Outro motivo para a seleção do coelho como modelo experimental, apesar 

de ser um animal de porte médio, foi por permitir uma amostra com um número 

suficiente de animais para a análise estatística e também, baseada em relatos 

prévios da literatura quanto à semelhança com os humanos em relação à 

composição, densidade mineral óssea e a resistência à fratura.175 Este estudo 

utilizou coelhos de ambos os gêneros e aproximadamente na mesma faixa de peso 

(2000 a 3500 g) e idade (18 a 20 semanas). Como todos os seis animais 

aumentaram de peso após as 12 semanas, pudemos observar que os 
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procedimentos cirúrgicos foram bem tolerados, sendo um sinal de conforto pós-

operatório para os mesmos.  

O reparo tecidual em torno de substitutos ósseos utilizados para 

preenchimento de cavidades ou defeitos ósseos pôde ser comparado ao processo 

de reparação normal que acontece nas fraturas ósseas imobilizadas. O processo de 

remodelação óssea tem duração aproximada de seis semanas para os coelhos.69 O 

que nos estimulou a adotar o período de 12 semanas foi o fato de que depois de 

completado este tempo, poderíamos observar uma fase mais avançada da 

remodelação óssea, integração do biomaterial e da bioabsorção dos discos, sendo 

possível analisar o padrão de remodelação óssea das calvárias dos animais.  

Apesar da utilização de um defeito não crítico de 8 mm, após 12 semanas, ainda 

observou-se presença de tecido conjuntivo no centro do defeito e presença de 

biomaterial entremeado com osso neoformado, esses resultados também foram 

observados por Guimarães-Ferreira.65 Contudo, o estudo que serviu de inspiração 

para a realização deste trabalho, utilizou um defeito cirúrgico de 5 mm e um período 

experimental de 28 dias.10 Por outro lado, o estudo de Guimarães-Ferreira65 utilizou 

defeitos críticos com período experimental de 10 semanas.   

Os procedimentos cirúrgicos foram realizados sob anestesia geral (inalação) 

e venosa. Nos trabalhos prévios utilizando o coelho como modelo animal 

experimental foi comum a utilização de injeção e/ou inalação de anestésico 

geral.10,22 No presente estudo a monitorização do animal durante o procedimento 

cirúrgico, como a avaliação da pressão arterial, freqüência cardíaca e saturação de 

oxigênio no trans operatório permitiram um controle absoluto do animal e a 

possibilidade de prevenir alterações sistêmicas no trans e pós-operatório, além de 

seguir os padrões pré-determinados pela bioética em experimentação animal. 

A busca por um substituto ósseo ideal motivou a elaboração desta pesquisa. 

A incorporação do zinco, elemento traço essencial para o estímulo da proliferação 

osteoblástica e inibição da reabsorção óssea osteoclástica,98,180 poderia melhorar o 

reparo ósseo, tornando-se um biomaterial eficaz para aplicação clínica, o que 

justificou seu uso neste desenho experimental. 

A associação de zinco às cerâmicas de fosfato de cálcio tem sido discutida 

na literatura há cerca de pouco mais de uma década.77,78,79,80,89,99,166,179,180 Vários 
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estudos in vivo anteriores utilizaram compostos cerâmicos associados ao zinco, 

como, ZnTCP e ZnTCP/HA,78,89 α-ZnTCP,98 ZnHA20,21,46,47 e ZnHA contendo lisina.164 

A HA e sua associação ao zinco já foi bastante realizada por diversos autores, 

porém o trabalho aqui prosposto se trata de uma HA nanoestruturada e seu efeito 

ainda não foi avaliado no reparo ósseo in vivo na concentração de 2% de zinco.  

Os resultados das técnicas de caracterização dos biomateriais avaliados 

neste trabalho permitiram identificar uma amostra nHA com uma única fase 

cristalina. A propriedade da HA de apresentar variações de estequiometria e 

substituições catiônicas possibilitou a dopagem com zinco com a formação de uma 

segunda fase, corroborado por trabalho anterior.22 A análise química de FRX 

mostrou uma razão Ca/P de 1,67+/- 0,03 para a amostra de HA e de 1,63 +/- 0,03 

para a amostra de ZnHA, confirmando a estequiometria da HA, assim como em 

outros estudos onde a HA estequiométrica também foi utilizada como 

controle,22,145,146,180 além da presença de mais uma fase (CaZnTCP) nas amostras 

de nZnHA. 

A análise por difração de raios X (antes da implantação) confirmou a síntese 

de uma nHA com espectros muito próximos àqueles pré-determinados pelo 

International Centre For Difraction Data (JCPDS) (Anexos A e B), permitindo a 

confecção de biomateriais em disco a partir de esferas de nHA e nZnHA com um 

grau de pureza dentro dos padrões mínimos exigidos internacionalmente para 

aplicações biomédicas. 

Comparando-se as análise por infravermelho dos pós de nHA e nZnHA, 

observamos pequenas mudanças nas bandas de fosfato e hidroxila do grupo nZnHA 

em relação ao grupo nHA, devido à migração de íons OH- e PO4
-3 responsáveis pelo 

surgimento da nova fase cristalina (ZnHA). Além disso, os dois materiais 

apresentaram-se muito semelhantes na localização das bandas fortes de fosfatos.  

Quanto aos procedimentos para obtenção dos blocos ósseos contendo os 

discos, os mesmos foram realizados sob refrigeração local para evitar a 

desidratação e desnaturação óssea e possível prejuízo na análise da interface 

devido à retração do colágeno. Diversos autores10,20,21,22,46,47 utilizaram o mesmo 

procedimento a fim de evitar tal dano. De acordo com o protocolo utilizado para o 

processamento em parafina, os blocos desmineralizados foram fixados em solução 
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de formol 10% tamponado em pH 7,2, por 48 horas, e o material não 

desmineralizado foi fixado em álcool 70%. No entanto, Barbosa10 utilizou 10% de 

formaldeído e 5% de ácido nítrico para o processamento em parafina. Além disso, os 

autores realizaram cortes de cerca de 7 µm e coloração em tricrômio de Mallory, ao 

invés de cortes de cerca de 5 µm e colorações em HE e Tricrômico de Masson. Já o 

protocolo utilizado para o processamento em resina foi o mesmo adotado por 

Calasans–Maia.22 

O presente estudo pôde também observar importantes características dos 

biomateriais utilizados, dentre elas: sua biocompatibilidade,66 além de suas 

propriedades  osteocondutora,47 osteoindutora,135 servindo de arcabouço para a 

adsorsão de proteínas de adesão e fatores de crescimento que favorecem os 

eventos celulares característicos da neoformação óssea, tornando a sua aplicação 

clínica uma excelente opção como substituto ósseo. A HA pode ser disponibilizada 

em diversas formas, como bloco, cimento, partículas,87,99 microesferas,129 

cilindros20,21,89 e discos (ou pastilhas).  A forma em disco é muito empregada na área 

de neurocirurgia para oclusão de trefinagens cranianas50. Além disso, Li99 cofirmou o 

efeito benéfico da adição de zinco a um cimento à base de hidroxiapatita 

nanométrica associada à quitosana que foi capaz de promover maior neoformação 

óssea, diminuindo o gap entre implante e osso pré-existente, confirmando assim os 

efeitos positivos do zinco na oclusão de defeitos ósseos, como os cranianos. 

Na análise histológica realizada nas amostras desmineralizadas e coradas 

em HE e Tricrômico de Masson, observamos em alguns cortes pequena resposta 

inflamatória na interface óssea com os discos, em ambos os grupos. A resposta 

inflamatória foi avaliada quanto à presença de vasos sanguíneos congestos e pouca 

presença de células gigantes multinucleadas. Por ser necessária para a ocorrência 

da osseointegração, tal resposta inflamatória significa na verdade, um conjunto de 

eventos celulares tais como a neovasularização que ocorre em fase inicial de 

implantação. O trabalho anterior de Ghanaati (2010) concluiu que a presença de 

CGM poderia explicar que biomateriais a base de fosfatos de cálcio podem induzir a 

formação de CGM (TRAP-positiva), o que aparentemente justificaria, uma maior 

substituição óssea e estabilidade dos biomateriais pela secreção de fatores de 

crescimento endoteliais (VEGF), bem como outras qimiocinas favoráveis à 

osseointegração. Além disso a porosidade dos discos (75%) aliada a estes eventos 
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celulares, permitiu o excelente padrão de neoformação óssea de aspecto esférico 

por entre sua rede de poros interconectados (macroporosidade) e adesão celulares 

dos osteoblastos e fibroblastos às nanoesferas de nHA e nZnHA, as quais foram 

responsáveis pela  presença de microporosidades dos discos na ordem de 100ηm.  

Alguns estudos in vitro,54,68,194 constataram também outro possível efeito 

benéfico da adição de zinco à HA, ou seja, uma propriedade antibacteriana contra S. 

Aureus e E. Colli, pois a presença de zinco favorece a adsorsão de proteínas como 

as β2-microglobulinas que auxiliam o processo de apresentação de antígenos. A 

confirmação in vitro desses efeitos positivos, bem como a realização de testes de 

citocompatibilidade, poderão ser verficados em trabalhos futuros com as amostras 

de nHA e nZnHA.   

Na análise histomorfométrica, observamos que os discos de nHA e nZnHA 

não foram totalmente degradados após o período experimental. Em parte isso se 

deve ao processo de remodelação óssea de um defeito não-crítico, porém de 

dimensão significativa. Por se tratar de amostras não-sinterizadas, muito 

provalvelmente, a observação em período mais tardio do reparo ósseo, acima de 12 

semanas, poderia resultar na observância de completa regeneração óssea, levando 

a confirmação das propriedades osteoindutoras descritas previamente por 

Ripamomnti.135 

Outros estudos histomorfométricos, em calvária de ratos e tíbias de 

coelhos,22,46 utilizando ZnHA com 0,5% de zinco e ZnHA com 5% de zinco, 

observaram após seis meses de implantação, que a resposta da ZnHA foi 

semelhante ao enxerto ósseo autógeno no que se refere à reparação óssea e que a 

ZnHA contendo 5% de zinco também foi considerada osteocondutora.46 Além disso, 

os autores puderam confirmar que a utilização desta concentração in vivo mostrou 

ser bioativa e biocompatível. Os resultados do presente estudo corroboram com os 

resultados dos estudos in vitro de Lima101 e in vivo de Fernandes,46 que também 

avaliaram a citotoxicidade de uma ZnHA contendo 5% de zinco, concluindo que o 

efeito do Zn como elemento citotóxico é dose-dependente, porém não sendo 

observado nos ensaios in vivo.46,101 O presente estudo foi realizado com um valor 

teórico de 5%, porém as análises em Fluorescência de Raios X revelaram que o 

valor real de zinco incorporado nas amostras nZnHA foi de 2%. A informação dos 
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valores reais de incorporação de zinco nos estudos citados seriam de grande valia 

para melhor parâmetro de comparação e compreensão dos efeitos da quantidade 

real de zinco relacionados aos achados in vitro e in vivo desses estudos46,101. 

Como o zinco atua na síntese de DNA e RNA estimulando a proliferação dos 

osteoblastos, condrócitos e fibroblastos, é interessante que tal associação do zinco à 

nHA tenha sido realizada no sentido de se tentar otimizar ou estimular a 

osteogênese e/ou a osteoindução.135 Embora, nossos dados histomorfométricos 

analisados estatisticamente pelo teste não-paramétrico pareado de Wilcoxon (P ˂ 

0,05), tenha constatado que o percentual de 5% de zinco não permitiu diferenças 

estatisticamente significativas. 

Após a trefinagem, os discos de nHA e nZnHA foram implantados sob leve 

pressão digital e procurando minimizar o espaço entre implante e a perfuração. Na 

análise através das imagens periapicais digitais e por MEV, observamos que os 

implantes ficaram bem adaptados aos leitos cirúrgicos o que comprovou uma boa 

osseointegração. Além disso, durante a instalação dos implantes, observamos mais 

facilidade em pressionar digitalmente os implantes de nHA que os de nZnHA pois os 

implantes de nHA pareciam menos friáveis, fato esse que pode ser explicado devido 

à maior solubilidade, maior dureza e por isso menor maleabilidade dos discos de 

nZnHA, constatados durante a inserção do material. As fotomicrografias em MEV 

dos discos de nZnHA revelaram que o processo de compactação por qual ambos 

discos passaram, levou à formação de uma superfície mais lisa e rígida e, por isso, 

mais friável nas extremidades dos discos de nZnHA comparada aos de nHA. Além 

disso, ao se comparar as imagens das Figuras 22 A e B, podemos observar que 

aparentemente o disco de nHA apresenta uma extremidade de superfície mais 

porosa, o que poderia explicar o fato de clinicamente parecer menos friável e, 

portanto, mais fácil de ser instalado no leito cirúrgico que os discos de nZnHA. 

Apesar de mais frágil na sua implantação, os discos de nZnHA apresentaram-se 

igualmente porosos aos de nHA em seu interior. Tal achado foi confirmado pelos 

cortes histológicos seqüenciais realizados nas amostras pós-implantação, onde a 

neoformação óssea de aspecto esférico se fez predominante em ambos. 

Na análise por MEV antes e após a implantação podemos nitidamente 

observar tanto a macroporosidade e quanto a microporosidade dos discos de nHA e 
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nZnHA, além da presença de traços de zinco na ordem de 0,16%, observado 

através da analise por EED após implantação. Conforme mencionado anteriormente, 

a Fluorescência de Raios X da nZnHA observou um valor real de cerca de 2% de 

zinco ao longo dessa amostra, explicando portanto, um declínio do percentual de 

zinco após a implantação devido  à maior solubilidade das amostras de nZnHA.  A 

análise por EED também avaliou a presença de cálcio nos discos e no osso 

neoformado, confirmando então, a formação de um osso mineralizado com áreas de 

osteóide, sugerindo uma progressiva mineralização do osso novo na região de 

interface, bem como por entre seus poros. Vários autores salientaram a importância 

da macro e microporosidades dos biomateriais de enxerto para as mais variadas 

aplicações biomédicas, corroborando com os achados histológicos e físico-químicos 

do presente estudo.50,86,105,142,170 
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7 CONCLUSÃO 

 

Os discos de hidroxiapatita porosa nanoestruturada contendo 2% de zinco 

são biocompatíveis e osteocondutores. Ambos biomateriais favoreceram o reparo 

ósseo. Contudo, a dopagem com 2% de zinco não aumentou com diferenças 

estatisticamente significativas o reparo ósseo quando comparado ao grupo sem o 

zinco. 
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ANEXO A – Ficha catalográfica da hidroxiapatita (JCPDS)  
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 ANEXO B – Ficha catalográfica de um fosfato de cálcio contendo zinco (JCPDS) 
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ANEXO C- Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa Animal, Núcleo de Animais de laboratório (CEPA 

NAL) 
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