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RESUMO 
 

Mourão CFAB. Elevação da membrana sinusal utilizando microesferas de 

hidoxiapatita carbonatada associada à fatores de crescimento: estudo clínico 

randomizado.[tese]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 

Odontologia; 2017. 

 

O objetivo deste estudo clínico, randomizado, controlado, boca dividida, foi avaliar o 

ganho do tecido ósseo utilizando a hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada em 

procedimentos de elevação da membrana sinusal, comparando sua eficácia quando 

este material é utilizado sozinho ou associado à fatores de crescimento do sangue 

periférico. De forma aleatória, o biomaterial foi implantado, com soro fisiológico 0,9% 

como veículo ou fatores de crescimento em fase líquida, nos seios maxilares (direito 

e esquerdo) de 10 participantes de pesquisa. Todos os participantes realizaram 

tomografia cone beam inicial e após o período de 180 dias do procedimento. 

Nenhum participante de pesqusia foi retirado ou abandonou o estudo e todos 

receberam assistência pré e pós operatória, até a fase de reabilitação oral. Com este 

trabalho, foi possível observar uma grande vantagem clínica na utilização dos 

fatores de crescimento na fase líquida, pois após a polimerização da fibrina 

presente, observou-se a otimização do procedimento operatório, diminuindo o tempo 

e melhorando a adaptação do biomaterial no seio maxilar. Porém, após a avaliação 

cega, por um especialista, calibrado, foi observado que não há efeito sinérgico no 

aumento do tecido ósseo quando a hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada é 

associada aos fatores de crescimento na fase líquida (p>0,05). Foi observado uma 

formação óssea equivalente em ambos os lados operados após seis meses do 

procedimento de elevação sinusal. 

 

 

Palavras chave: Ensaios clínicos, Fosfato de cálcio, Hidroxiapatita carbonatada,  



 

 

ABSTRACT 
 

Mourão CFAB. Maxillary sinus floor elevation using carbonated hydroxyapatite 

microspheres associated with growth factors: a randomized clinical trial [tese]. 

Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2017. 

 
The aim of this randomized, controlled, split-mouth clinical trial, was to evaluate 

the the bone augmentation using nanostructured-carbonated hydroxyapatite in 

sinus membrane elevation procedures, and its efficacy was compared when 

used alone or associated with peripheral blood growth factors. The procedures 

were performed in 10 participants, and the right and left maxillary sinuses of 

each participant were used in performing the bone graft. The biomaterial was 

randomly implanted using a 0.9% saline solution as the carrier or liquid 

concentrate of growth factors. All participants performed initial cone beam 

tomography and after the 180-day procedure period. No patients were 

withdrawn from the study, and all received pre- and postoperative care until the 

oral rehabilitation phase. With this work, a significant clinical advantage was 

observed in the use of the liquid concentrate of growth factors after the 

polymerization of the present fibrin, since it allowed optimizing the surgical 

procedure, thereby reducing the time and improving the adaptation of the 

biomaterial in the maxillary sinus. After a blind evaluation by a calibrated 

specialist, no synergistic effect was observed on the increase of the bone tissue 

when the nanostructured-carbonated hydroxyapatite was associated with the 

liquid concentrate of growth factors (p>0.05). An equivalent new bone formation 

for the mixture of nanostructured-carbonated hydroxyapatite with the liquid 

concentrate of growth factors after six months was observed in bilateral sinus 

floor elevation. 

 

Key words: Clinical trials, Calcium phosphate, Carbonated hydroxyapatite, 

Sinus lift  

 

 

 

 



 

 

 

1 - INTRODUÇÃO  
 

O uso de implantes osseointegráveis é considerado atualmente um 

método eficiente e confiável para os pacientes edêntulos totais ou parciais 

(Maló, 2017). A taxa de sucesso e previsibilidade do tratamento com implantes 

depende de vários fatores, como a qualidade e quantidade de osso. A região 

posterior da maxila é considerada uma área de desafio para a reabilitação oral 

com implantes dentários devido à deficiência de altura óssea pela perda 

dentária com posterior pneumatização do seio maxilar e a pobre qualidade 

óssea (Del Fabbro et al., 2008; Klijn  et al., 2010; Del Fabbro et al., 2012). A 

elevação do assoalho do seio maxilar associada à enxertia é considerada uma 

solução favorável e rotineiramente utilizada para os casos de altura insuficiente 

para a instalação de implantes dentários (Calasans-Maia et al., 2015; Taschieri 

et al., 2015; Ahmed et al., 2017). O enxerto autógeno é considerado um 

material indicado para o preenchimento da área do seio maxilar que foi 

elevado, tem sido considerado por muitos autores como padrão ouro na 

reconstrução óssea devido às propriedades osteogênicas, osteoindutoras e 

osteocondutoras, porém,  apesar de suas excelentes propriedades e 

capacidade de fornecer células viáveis (osteogênese) o uso clínico de osso 

autógeno apresenta limitações,  como a disponibilidade limitada dos enxertos, 

o custo e morbidade de um segundo sítio cirúrgico (área doadora) e o maior 

período de convalescença do paciente, aumentando o risco de infecções 

associado à imprevisibilidade do grau de reabsorção do enxerto autólogo (Del 

Fabbro et al., 2012). Portanto, um dos grande desafios para a medicina 

regenerativa é de desenvolver materiais biomiméticos para procedimentos em 

cirurgia buco-maxilo-facial e implantodontia com eficiência igual ou superior ao 

enxerto autólogo. 

Diversos substitutos ósseos têm sido desenvolvidos e pesquisados, 

principalmente os de origem sintética, para serem utilizados como alternativa 

ao osso autógeno (Calasans-Maia et al., 2014; Calasans-maia et al., 2015; 

Valiense et al., 2015; Silva et al., 2016; Machado et al., 2016). A limitação 

principal dos enxertos sintéticos é que eles só apresentam a propriedade de 

osteocondução, desta forma pesquisadores têm desenvolvido estudos de 



 

 

associação de células osteoprogeniitoras, fatores de crescimento ou proteínas 

morfogenéticas humanas para conferir a propriedade de osteoindução ausente 

nos materiais sintéticos (Zhou et al., 2007; Van de Watering et al., 2012; 

Bolukbasi et al., 2015).  

Os biomateriais nanoestruturados têm se destacado como elementos 

estratégicos para a medicina regenerativa devido a sua grande área específica 

e a sua característica de atuar como veículo portador e liberador de fatores de 

crescimento, células e pela sua mobilidade no plasma, no meio extra e intra-

celular (Goldberg et al., 2007). Estas propriedades potencializam também os 

efeitos de moléculas à eles associados e propiciam estratégias de ação local 

de citocinas e fatores de crescimento. Biomateriais convencionais 

rotineiramente utilizados na terapia de patologia dos tecidos duros e moles, ou 

matrizes para terapias celulares, tais como as biocerâmicas, tornam-se 

bioreabsorvíveis pelo organismo quando nanoestruturados, ou seja, produzidos 

através da nanotecnologia. Esta nova condição amplia as possibilidades de 

uso clínico destes novos materiais nos processos de regeneração de tecidos e 

permite que o biomaterial seja absorvido pelo organismo após a sua função 

clínica, possibilitando, assim, que o tecido original (osso novo) reocupe o 

espaço do implante regenerando a área lesada (Stylios et al., 2007), desta 

forma sendo uma alternativa segura e eficiente para o enxerto autógeno 

(Anselme, 2000).   

 A hidroxiapatita - (Ca10(PO4)6(OH)2), dentre os fosfatos de cálcio, é uma 

das biocerâmicas mais utilizadas comercialmente como substituto ósseo devido 

a sua bioatividade e propriedades osseocondutoras. Na forma cerâmica, ou 

seja, sinterizada, este biomaterial perde a sua característica nanoestruturada 

acarretando numa baixa capacidade de absorção pelo organismo o que diminui 

a sua eficiência na regeneração tecidual.  A nanoestrutura do biomaterial se 

caracteriza pela potencialização da bioabsorção do material e sua eficiência na 

regeneração tecidual, bem como seu uso como nanocarreador de biomoléculas 

(proteínas, peptídeos, fatores de crescimento e fármacos). 

Com o avanço dos procedimentos de regeneração óssea, a introdução 

de subprodutos provenientes do sangue periférico, visando acelerar a 

neoformação óssea e também como material protetor para a membrana 

sinusal, vêm o desenvolvimento de biomateriais ricos em fatores de 



 

 

crescimento, como por exemplo Fator de Crescimento Derivado de Plaquetas 

(PDGF), Fator de Crescimento Vascular Endotelial (VEGF), Fator de 

Crescimento de Fibroblastos (FGF), entre outros (Anitua, 1999; Mazor et al., 

2009; Mourão et al., 2015; Kiliç & Güngörmüş, 2016, Dohan et al., 2006). Estes 

fatores presentes em concentrados plaquetários associados à biomateriais 

sintéticos, podem ser uma alternativa ao uso do enxerto autógeno em cirurgias 

regenerativas do tecido ósseo.     

 Os concentrados de fatores de crescimento, obtidos a partir do sangue 

periférico, produzem diferentes citocinas e o principal objetivo é que atuarão no 

reparo de tecidos moles e neoformação óssea (Dohan et al., 2006). A presença 

dos leucócitos nestes concentrados, influenciará na liberação de citocinas pró e 

antiinflamatórias, além dos fatores de crescimento. Sendo possível 

acrescentar, a degranulação, principalmente dos grânulos-α plaquetários, que 

participarão, também, na liberação destes produtos (Dohan et al., 2006). 

 Desta forma, biomaterias como uma matriz microporosa constituída por 

compósito nanoestruturado de hidroxiapatita carbonatada e o biopolímero 

alginato de sódio associado a citocinas e fatores de crescimento obtidos do 

sangue periférico podem constituir materiais promissores para a regeneração 

óssea por agregar ao biomaterial nanoestruturado, bioabsorvível e 

osteocondutor a função de carreador de subprodutos do sangue periférico 

auxiliando a neoformação óssea.  

 

2 – OBJETIVOS 
 
2.1 – Objetivo geral 
 
 Avaliação do ganho ósseo na elevação da membrana sinusal após 

implantação de microesferas de hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada 

associadas ao concentrado de fatores de crescimento em fase líquida, obtido 

do sangue periférico. 

 

 

 
2.2 – Objetivos específicos 



 

 

 
1- Avaliar bioquimicamente o plasma obtido para associação à hidroxiapatita 

carbonatada nanoestruturada; 

2-  Avaliar clinicamente a presença de infecção e/ou necrose tecidual após a 

implantação dos biomateriais; 

3- Avaliar tomograficamente o ganho real ósseo após 6 meses da implantação 

de microesferas de hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada associada ou 

não aos fatores de crescimento em fase líquida, em soalho de seio maxilar. 

 
3 – MATERIAL E MÉTODOS 
 
Síntese e caracterização físico-quimica da hidroxiapatita carbonatada 
nanoestruturada 
 
 Neste estudo, microesferas de 425 a 600 µm constituídas por 

hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada contendo alginato de sódio (cHA) 

preparada por um método de precipitação úmida e contendo 6% em peso de 

CO3, com estequiometria compreendida entre 1,6 <Ca/P< 2,0, foram 

sintetizados e caracterizados no Laboratório de Biomateriais do Centro 

Brasileiro de Pesquisas Físicas  (LABIOMAT,  CBPF, Rio de Janeiro, Brasil). A 

cHA foi sintetizada a 37oC, sem tratamento térmico (não sinterizado), mantendo 

assim suas características em nanoescala. O biomaterial foi caracterizado por 

microscopia eletrônica de varredura (SEM - JEOL FEG 250, JEOL®, Tóquio, 

Japão) para examinar a morfologia das esferas e sua superfície (Figura 1). 

 A espectroscopia de vibração com infravermelho transformado de 

Fourier (FTIR - Prestige 21, Shimadzu®, Quioto, Japão) foi realizada para 

determinar os grupos químicos presentes (Figura 2), as fases minerais 

cristalinas presentes na amostra e sua cristalinidade examinada por difração de 

raios X (XRD - CuKa Radiation, Zeiss HG4, Carl Zeiss®, Jena, Alemanha) 

(Figura 3) e a interconectividade dos poros foi avaliada através de tomografia 

realizada no Laboratório Nacional de Luz Síncroton (Figura 4). 

O biomaterial foi pesado em uma balança de precisão (Unibloc AUY220,  

Shimadzu®, Quioto, Japão), onde cada frasco se encontrava com 0,5 g e em 

seguida embalados e esterilizados por irradiação gama (Gammacell 220, 



 

 

Nordion®, Ottawa, Canadá) 15 kGy / amostra - irradiador de cobalto 60 a uma 

taxa de dose de 19,72 Gy / min durante 760 minutos. 

 

Considerações éticas 
 
 Este estudo foi realizado em conformidade com os princípios enunciados 

na declaração de Helsinque e com a resolução Normativa 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde relativo a experimentação envolvendo seres 

humanos. O protocolo de pesquisa foi aprovado pela Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP), Parecer nº1.345.263 (Anexo 1). Os participantes 

foram informados sobre os procedimentos e objetivos do estudo, e só foram 

incluídos no estudo após terem assinado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE, Anexo 2). 

 

Desenho do estudo 
 
 O estudo foi realizado de forma randomizada e controlada do tipo boca 

dividida (split-mouth), onde o próprio participante de pesquisa é controle e 

experimento ao mesmo tempo e a unidade de randomização foi o seio maxilar 

(direito e esquerdo) e não os participantes de pesquisa. Neste tipo de estudo 

deve haver  a mesma quantidade de modalidades de tratamento (grupos 

experimentais) e número de unidades experimentais (seios maxilares) intra-

participante. As vantagens do estudo do tipo boca-dividida quando comparado 

aos estudos paralelos é a necessidade de um tamanho amostral menor 

(Taschieri et al., 2015; Ahmed et al., 2017). Além disso, nesse formato de 

estudo, é possível minimizar as variáveis inter-individuais, uma vez que os  

participantes de pesquisa servem como seus próprios controles e, quando 

presentes, interferem de igual forma nos tratamentos. Essa redução na 

variabilidade inter-individual aumenta o poder do estudo (Lesaffre et al., 2009; 

Smail-Faugeron et al., 2014). A principal desvantagem desse desenho 

experimental é quando há riscos de um tratamento interferir na ação do outro, 

conhecido como efeito carry-across, como por exemplo nos estudos que 

avaliam efeitos sistêmicos, devido à possibilidade de ocorrer interferência à 

distância no outro grupo testado. Neste estudo não foram avaliados os efeitos 



 

 

sistêmicos dos grupos teste e controle, portanto o efeito carry-across não foi 

uma limitação para este estudo. 

 Outras desvantagens ainda podem ser apontadas, como a dificuldade 

de captação da amostra, devido à necessidade de cada participante de 

pesquisa possuir padrões simétricos da doença em todos os segmentos da 

boca necessários para o desenvolvimento da pesquisa, limitando, dessa forma, 

a validade externa do estudo, neste estudo não houve dificuldade no 

recrutamento de participantes de pesquisa considerando que o edêntulismo 

total é considerado um problema de saúde pública e presente nos capítulos  6 

e 17 da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa do Ministério da Saúde 

(Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos, 2011). 

 
Cálculo do tamanho da amostra 
 
  O cálculo do tamanho da amostra foi executado pelo Dr. Licínio 

Esmeraldo da Silva, Professor Adjunto do Departamento de Estatística do 

Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal Fluminense, 

como segue: 

“Considere xij as respostas observadas na j-ésima unidade estatística (j = 

1,..., ni) no i-ésimo tratamento (i= 1, 2), com i=1 correspondente ao grupo 

controle e i=2 correspondente ao grupo tratado. Essas medidas são 

supostas provenientes de variáveis aleatórias normais independentes com 

média µi e variâncias iguais a δ2. 

Considere então a média de cada grupo (𝑥𝑖 ) e a variância amostral 

agregada (s2) dos dois grupos. 

Seja  ε= ⏐µ2 − µ1⏐o módulo da real diferença entre as médias 

populacionais de onde provieram as unidades estatísticas tratadas e as 

unidades estatísticas controle, com ε > 0. 

Admita-se não haver razão para considerar, para efeito de amostragem, 

que os grupos amostrados tenham tamanhos desiguais. Assim, n1 = n2. 



 

 

Assim, para testar a hipótese nula H0 contra a hipótese alternativa Ha, 

onde  

H0:  ε= 0 e Ha: ε ≠ 0 ao nível de significância α= 0,05 (5%) e poder do teste 

de 80% (1 - β= 0,80), considerando o desconhecimento do desvio padrão 

agregado da diferença populacional entre as médias populacionais e, por 

isso, trabalhando com o valor encontrado a partir das amostras de 

pesquisa assemelhada publicada por Calasans-Maia et al. 2015, onde o 

valor da variância agregada da diferença entre as médias dos grupos para 

a região distal dos dentes foi s2= 0,34mm2, obtém-se n1= n2= 8, conforme 

modelo apresentado em Chow et al. 2008. 

Dessa forma o número mínimo de seio maxilares a ser considerado na 

amostra é de oito em cada um dos dois grupos (experimental e 
controle), cuja alocação deve ser aleatória” 

 

Participantes de pesquisa 
 

Este estudo seguiu as diretrizes de qualidade de informações contidas no 

Consolidated Standards of Reporting Trials (Consort®). 

Foram recrutados para este estudo 10 participantes de pesquisa 

edêntulos totais superiores que não apresentavam altura óssea suficiente na 

região posterior da maxila para a instalação de implantes dentários com 

indicação para a realização do levantamento do assoalho do seio maxilar com 

enxerto subantral bilateralmente. O diagnóstico da necessidade de enxerto foi 

confirmado por dois diferentes profissionais os quais não faziam parte deste 

estudo.   

 Todos os participantes de pesquisa foram informados previamente dos 

critérios físicos e psicológicos necessários para a participação nessa pesquisa. 

Os critérios de inclusão físicos compreenderam: voluntários adultos, ambos os 

sexos, não apresentar qualquer doença sistêmica e/ou sinusal no momento do 

recrutamento, não estar fazendo uso de anticoagulante e de qualquer 

medicação que possa alterar ou comprometer a resposta cicatricial óssea 

(diabete, disfunção autoimune, terapia prolongada com corticosteroides, 



 

 

quimioterapia ou bifosfonato venoso, osteomielite, sinusite aguda ou crônica 

em um ou nos dois seios maxilares, hiperparatireoidismo, disfunções renais e 

hepáticas e deficiência vascular na região). Em relação ao tecido ósseo na 

região, o critério  de inclusão utilizado através do exame de tomografia 

computadorizada, foi a situação que recomendasse a realização de enxerto 

ósseo do tipo "inlay" visando a recuperação óssea. Os critérios de exclusão 

compreendem tabagismo e se no caso de ex-tabagista, deveriam estar no 

mínimo 6 meses sem fumar previamente ao início do tratamento.  

 Os participantes de pesquisa receberam explicações e informações 

sobre a natureza do estudo e após expressarem o desejo em participar, eles 

foram orientados a ler e, concordando, assinar um termo de consentimento 

livre e esclarecido antes da sua participação.  

 

Produção do Concentrado de Fatores de Crescimento em Fase Líquida 
(FCFL) 
 

 Para a produção de cada alíquota do concentrado, foram utilizados 

quatro tubos à vácuo de 9 ml de sangue periférico dos participantes de 

pesquisa, os mesmos, não apresentavam adição de qualquer substância 

(DryVacutube, Biocon®, Brasil). Foram imediatamente centrifugados em  força 

aproximada de  2000g em centrífuga com rotor horizontal (B-40, RDE®, Brasil) 

por 3 minutos (aceleração 30 segundos, 30 segundos em força máxima e 2 

minutos de desaceleração). Ao término da centrifugação foi possível identificar 

claramente a sedimentação de células vermelhas, separadas do FCFL. Foi 

coletado, de cada tubo, 4ml do FCFL, onde dois (7ml) seriam utilizados no 

procedimento operatório associado ao biomaterial e os outros dois (7ml) para 

avaliação biomolecular. 

 

Eluição in vitro de citocinas e fatores de crescimento 
  

 Com o intuito de analisar a dinâmica de liberação de citocinas e fatores 

de crescimento, no primeiro dia, após a polimerização da fibrina, este material 

foi incubado em triplicata em placas de cultivo de 6 poços (TPP, EUA), em 

presença de 4 ml de meio DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium, 



 

 

GIBCO, EUA), sem uso de antibióticos, em atmosfera úmida a 37°C e 5% de 

CO2. Alíquotas dos extratos foram coletadas após 24 horas de cultura e 

armazenadas em freezer a -80°C. 

 

Dosagem de citocinas e fatores de crescimento 
 

 As concentrações de citocinas e fatores de crescimento liberados pelas 

membranas foram mensuradas através da análise de meios condicionados. Os 

coágulos foram cultivados durante 24 horas, e posteriormente, os extratos 

foram armazenados em freezer -80°C. Para a detecção das biomoléculas foi 

utilizado um imunensaio multiparamétrico baseado em micropérolas 

magnéticas marcadas com a tecnologia XMap (LuminexCorp®, EUA), através 

de um kit comercial (27-plex panel, Biorad Inc., EUA) capaz de quantificar IL-

1β, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8 IL-9, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-15, 

IL-17, CCL11, FGF-β, CSF3, CSF2, IFN-γ, CXCL10, CCL2, CCL3, CCL-4, 

PDGF, CCL5, TNFα e VEGF. A quantificação das pérolas magnéticas e 

dosagens foi realizada com um sistema Bio-Plex MAGPIX (Biorad Inc., EUA). 

Os resultados foram analisados usando Xponent v. 3.0 software 

(Luminexcorp®, EUA). 

 Para confirmar os resultados obtidos por luminometria de fluxo, um 

analito (FGF-b) foi também dosado nas mesmas amostras a partir de um 

ensaio de ELISA convencional. Alíquotas de 1 dia foram analisadas quanto à 

presença de FGF-β através do método ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent 

Assay) utilizando um kit comercial (Human FGF Basic ELISA KIT, AVIVA 

System Biology, EUA). 

 

Comparação da quantidade de fatores de crescimento do FCFL com 
Plasma Rico em Fatores de Crescimento 
 
 Para esta análise, após a coleta para produção do FCFL, foram 

coletados da mesma veia, dois tubos contendo Citrato de Sódio (BD, 

Vacutainer®, Brasil), para produção do Plasma Rico em Fatores de 

Crescimento  (PRGF) (Anitua, 1999). Foram obtidas alíquotas de 7 ml de 



 

 

PRGF. Após a polimerização da fibrina, procedeu-se a análise semelhante ao 

FCFL. 

 Para esta análise, foi realizado o cálculo de Fold-change com a razão da 

diferença entre as concentrações de citocinas e fatores de crescimento 

presentes nos meios condicionados com FCFL e PRGF, de acordo com a 

fórmula: 

 

Fold-Change = (Conc. FCFL – Conc. PRGF) 

Conc. PRGF 

 

 Apenas foram consideradas como de significância estatística as 

diferenças que apresentavam p<0.05 (Teste T-Student). 

 
Análise tomográfica 
 

 Após a avaliação clínica inicial e antes da cirurgia, foi realizada 

tomografia computadorizada com a intenção de avaliar a quantidade e óssea 

do osso remanescente (T1) e  seis meses após a cirurgia (T0), com a finalidade 

de avaliar o ganho vertical ósseo na região subantral e simultaneamente 

selecionar as dimensões dos implantes que seriam instalados na região 

enxertada. 

 

Procedimentos cirúrgicos 
 

Os procedimentos cirúrgicos foram realizados no Núcleo de Pesquisa 

Clínica em Odontologia (NPCO) da Faculdade de Odontologia da Universidade 

Federal Fluminense (FO/UFF).  O protocolo utilizado neste estudo, tem sido 

relatado na literatura por vários autores (Stubinger et al., 2009; Gassling et al., 

2013; Calasans-Maia et al., 2013) e sofreu algumas modificações para adequar 

aos objetivos da pesquisa. 

Após a administração de anestesia local com Lidocaína 2% e adrenalina 

1:100.000 (Alphacaíne®, DFL, São Paulo, SP, Brasil) por bloqueio regional dos 

nervos infra orbitário, alveolar póstero-superior, nasopalatino e palatino maior, 

uma incisão trapezoidal sobre a crista óssea alveolar (cabo n°3 e lâmina BD 



 

 

n°15), seguida do descolamento muco periosteal com descolador de Molt 

(Duflex®, São Paulo, SP, Brasil), foi realizada para permitir a exposição da 

crista óssea alveolar, permitindo uma visão adequada da crista e da parede 

anterior do seio maxilar. A janela óssea foi criada através da corticotomia com 

o motor Piezomed® (W&H, Austria). O ultrassom piezoelétrico foi desenvolvido 

por cirurgiões maxilofaciais, utilizando ondas que apresentam vibrações 

ultrassônicas a uma frequência de 50 - 60 kHz, o que permite corte seletivo 

apenas em estruturas mineralizadas, sem danificar tecidos moles, desta forma 

possibilitou a realização da corticotomia da parede lateral do seio maxilar 

preservando a integridade da membrana do seio maxilar. Em seguida essa 

membrana sinusal foi descolada do assoalho do seio maxilar delicadamente 

através da utilização de curetas próprias para este fim. 

 Após o descolamento da membrana sinusal bilateralmente, foram 

implantadas de forma randomizada, as esferas de cHA  embebidas em solução 

salina fisiológica a 0,9% e 1,5 a 2 cc de esferas de 400 a 600 µm de diâmetro 

foram delicadamente implantados sob a mucosa do seio maxilar com a 

preocupação de evitar qualquer tipo de lesão para a mucosa durante esse 

procedimento. Para o grupo experimental, outro lado, a mesma quantidade de 

esferas foi associada ao concentrado de fatores de crescimento em fase liquida 

do sangue periférico antes da sua implantação (Figura 5). Após a implantação 

(Figura 6) e antes do fechamento da ferida cirúrgica, uma membrana de 

colágeno reabsorvível Lumina Coat® (Critéria®, Brasil) foi implantada com 

intenção de proteger a área enxertada e guiar a regeneração tecidual, seguido 

pela sutura com fio Seda preta 4-0 (Ethicon®, Johnson & Johnson, Brasil) 

realizada através de pontos interrompidos. Para o pós-operatório, os 

participantes de pesqusia foram instruídos para não realizar qualquer aplicação 

de carga sobre o local (próteses removíveis ou trituração de alimentos) para 

fazer uso de gelo local e solução fisiológica à 0,9% aplicado em ambas as 

narinas para garantir um fluxo contínuo de ar e para não espirrar, tossir ou 

assoar o nariz. A antibioticoterapia foi iniciada 24 horas antes do procedimento 

cirúrgico e se manteve por mais 10 dias (Clavulin® 500/125mg, um comprimido 

a cada 8 horas), no caso de participantes alérgicos à penicilina, foi utilizada a 

Clindamicina 300mg (um comprimido a cada 6 horas pelo mesmo período). Foi 

administrado anti-inflamatório Decadron® 4mg (Dexametasona, 1 comprimido 



 

 

ao dia por 3 dias) associado à um analgésico, Paracetamol 750mg (um 

comprimido a cada 6 horas por 3 dias). A antissepsia tópica foi realizada 

através da aplicação local de gel de Clorexidina a 0,2% (Perioxidin® gel, 

Laboratório GROSS S.A., Rio de Janeiro, RJ, Brasil). A sutura foi removida 

após 10 dias e a região operada permaneceu sem influência de carga rígida, 

direta durante todo o período de acompanhamento. 

 

Análise tomográfica 
 

 Foram realizados como exames pré-operatórios radiografia panorâmica 

e Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) (T1). Entre as 

principais vantagens do uso da TCFC na Odontologia, destaca-se a menor 

dose de radiação utilizada em relação aos exames tomográficos tradicionais, a 

posição mais confortável para o participante durante a aquisição e o menor 

tempo de aquisição da imagem. Uma segunda TC da mesma região, com o 

mesmo protocolo, foi realizada após seis meses, para avaliar a formação 

óssea. A padronização das tomografias foi obtida utilizando o mesmo 

tomógrafo (iCAT, Imaging Sciences, Hartfield PA, USA), na mesma clínica de 

radiologia odontológica e com o mesmo operador. Onde nos permitiu  

visualizar a maxila de forma tridimensional, avaliar o volume interno do seio 

maxilar e a espessura da área edêntula. Para a obtenção da TC, o participante 

de pesquisa foi posicionado em pé no aparelho, onde sua estabilidade 

anteroposterior foi alcançada ao se colocar os dentes em um sulco do 

posicionador do aparelho.  O plano sagital foi centralizado dentro do plano focal 

perpendicular ao solo, com o plano de Frankfurt paralelo ao solo. Para garantir 

a proteção de exposição do participante, optou-se por um FOV reduzido, com o 

aparelho funcionando a 120 kVp e 50 mA, com cortes de 1,0 mm de espessura 

e tempo médio de aquisição de 30 segundos. As imagens foram reconstruídas 

e analisadas com “software” Imaging Studio 3.201 (Anne Solutions®).  

 A reconstrução digital foi baseado em valores lineares vertical, 

selecionados de acordo com escalas de cinza de osso residente, biomaterial, e 

tecido mole.  

 A distância entre os cortes tomográficos foi de 2mm. Para que houvesse 

padronização e uma definição de protocolo para as mensurações, foi corrigida 



 

 

a angulação do rebordo maxilar, onde o mesmo foi colocado paralelamente ao 

solo. Foi definido um aumento máximo do exame tomográfico valor de aumento 

de x 300. 

 Para a mensuração da altura do rebordo ósseo maxilar foi utilizado o 

corte panorâmico obtido através da abertura máxima do seio maxilar no corte 

axial.  A mensuração foi realizada da cortical externa do seio maxilar a cortical 

externa do rebordo. Foi adotado como metodologia, que o ponto inicial para 

mensuração, seria o de maior concavidade das estruturas envolvidas, 

conforme utilizado em outros estudos (Yamashita et al., 2005; Shanbhag et al., 

2014).  

 Para a obtenção da altura do rebordo ósseo, já no corte coronal, optou-

se pelo mesmo corte utilizado no panorâmico, pois desta forma podemos inferir 

que a mensuração ocorreu na mesma região. Como ponto inicial da 

mensuração do corte coronal, também foi adotada a definição da escolha do 

ponto de maior concavidade da estrutura.  Em termos comparativos em 

exames de imagem, podemos inferir que a análise do rebordo ósseo de cada 

amostra ocorreu na mesma região, tanto na tomada radiográfica inicial, como 

na final de cada participante. 

 Para elucidar a influência da cHA associada à fatores de crescimento no 

aumento de osso formado, a o protocolo de mensuração estabelecido na 

análise tomográfica ateve-se a mensuração tanto no exame inicial como no 

final, de osso residente, seguindo parâmetros de escalas de cinza e de acordo 

com a calibração prévia realizada pelo avaliador.  

 Com base no protocolo estabelecido, as mensurações foram repetidas 

na TC inicial (pré-operatória) e seis meses após a cirurgia, para quantificar a 

maior altura óssea vertical do osso obtido. Os seguintes parâmetros foram 

considerados:  

• Dimensão vertical do rebordo ósseo nativo inicial, bilateralmente, no corte 

panorâmico e no corte coronal;  

• Dimensão vertical do rebordo ósseo nativo após enxertia com período de 

cicatrização de 180 dias, bilateralmente, no corte panorâmico e no corte 

coronal. 

 Usando estas medições, os cálculos das alterações dimensionais do 

enxerto entre o Intervalo de tempo, a correlação entre o a dimensão vertical e 



 

 

grau de mudanças, em relação aos diferentes tipos de materiais utilizados em 

cada lado do seio maxilar, foram encaminhados para a análise estatística.  

 

Análise estatística 
  

 Previamente a análise dos dados, foi aplicado o teste de normalidade 

Shapiro-Wilk W para a distribuição das amostras. Foi avaliada a diferença 

estatística entre os tempos Inicial e Final através do teste T de Student 

pareado, em ambos os cortes. 

 Para avaliar a diferença estatística entre os cortes coronal e panorâmico 

foram realizados teste T de Student pareado, comparando a diferença (T1-T0). 

 A avaliação da diferença estatística entre os diferentes lados (diferentes 

tratamentos) foram realizados teste T de Student pareado, comparando a 

diferença (T1-T0) para cada corte avaliado. 

 Para estas análises, foi utilizado o programa Stata 14.0 (StataCorp, 

College Station, Texas/USA). 

 

4 – CONCLUSÃO 
 
 A hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada é um substituto ósseo 

viável para promover a neoformação óssea em procedimentos de elevação da 

membrana sinusal. A associação do biomaterial ao FCFL não aumentou o 

ganho ósseo, porém facilitou o manuseio e implantação no leito receptor. 

Estudos futuros deverão ser realizados para avaliar a influência positiva dos 

fatores de crescimento do sangue periférico, principalmente nos períodos 

iniciais da neoformação óssea. 
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Abstract 

 

Objectives: In this randomized, controlled, split-mouth clinical trial, the increase of 

bone tissue using nanostructured-carbonated hydroxyapatite (cHA) with or without to 

peripheral blood growth factors concentrate was evaluated. 

Materials and Methods: The concentrate of fibrin and growth factors was produced 

from blood samples of 10 patients, and the in vitro release of growth factors was 

assessed by an in vitro elution assay. Bone grafts were introduced in the right and left 

maxillary sinuses of each participant. The biomaterial was randomly implanted, 

associated either with a 0.9% saline solution or the blood-derived concentrate as a 

carrier. A cone beam tomography was performed immediately and 180 days after the 

procedure.  

Results: No patients were withdrawn from the study.  The blood-derived concentrates 

were able to release high levels of growth factors and cytokines. A significant clinical 

advantage was observed in the use of the blood-derived growth factors after the 

polymerization of fibrin around the biomaterial microspheres, optimizing the surgical 

procedures, thereby reducing the time, displacement and improving the adaptation of 

the biomaterial in the maxillary sinus. After a blind evaluation by a calibrated specialist, 

no synergistic effect was observed with the increase of the bone tissue when the cHA 

was associated with the liquid concentrate of growth factors (p>0.05). 

Conclusions: An equivalent new bone formation was observed for the cHA in the 

presence or absence of the liquid concentrate of growth factors after six months in 

bilateral sinus floor elevation. 



 

 

Clinical Relevance:  

What are the advantages of adding blood-derived growth factors to the bone graft for 

sinus membrane elevation procedures? Is there an increase in bone mass? 

Keywords: Clinical trials, Growth factors, Biomaterials, Sinus floor elevation.  

 

 

Introduction 

 

 Endosseous implants have frequently been used for prosthetic reconstruction in 

partially and totally edentulous patients[1–3]. Sufficient volume and density of the 

alveolar bone for implant integration and load bearings have always been requirements 

for good clinical outcomes. In this context, the posterior maxilla and the contiguous 

maxillary sinus often provide poor recipient sites for endosseous implants, as they 

frequently present inadequate bone quality and quantity. Moreover, bone resorption 

following the extraction of posterior maxillary teeth sometimes results in the severe loss 

of bone in vertical and horizontal dimensions [4, 5]). Various grafting procedures to 

restablish adequate bone volume and enable the placement of endosseous implants in 

the posterior maxilla have been described.  Those procedures include the use of 

autografts, allografts, xenografts, alloplastic bone, and, recently, platelet concentrates 

associated or not with graft materials [6–8] The reconstruction of posterior maxillary 

bone volume has been achieved through different procedures, such as onlay grafts, Le 

Fort I osteotomies with interpositional bone grafting, and sinus lifts. Maxillary sinus 

augmentation is considered one of the most predictable and conventional procedures. 

The technique was introduced by Tatum (1977) and modified by Boyne and James 

(1980) and, later on, by Wood and Moore (1988). Sinus floor elevation can be 

performed as a one- or two-stage approach with simultaneous or delayed implant 

placement [9] A two-step procedure is recommended in cases of severe atrophy with 

less residual bone in which primary implant stability cannot be guaranteed [10, 11] 

Despite surgical approaches and techniques for maxillary sinus augmentation, recent 

and ongoing research focuses on alternative materials and grafts used for such 

procedures [5, 12–14] The technique was initially described concerning the use of 

autologous bone graft; unfortunately, the harvest of autologous bone requires donor site 

surgery, which potentially increases patient morbidity[15]. 

Advances in nanotechnology open up new possibilities to produce biomimetic materials 



 

 

that resemble the cell in an in vivo growth environment at a nanoscale level and may 

contribute to the development of novel and more efficient synthetic biomaterials. 

Nanotechnology involves the creation of functional materials, devices, and systems 

through the control of matter on the nanometer-length scale (1–100 nm). Such nano-

topographical changes of biomaterials’ surfaces or structures can positively affect their 

bioactivity and osseointegration properties [16] Recent studies have shown that 

biomaterials based on nanostructured carbonated hydroxyapatite (cHA) are 

biocompatible, show increased biodegradation and promote interesting results during in 

vivo bone defect studies [17] including an increased resorption, due to its lower 

crystallinity, when compared to stoichiometric non-nanostructured ceramic materials.  

 Another strategy of growing interest is the employment of growth factors for 

enhancing wound healing through naturally occurring biological pathways [18, 19]. A 

trial to apply platelet-rich plasma (PRP) harvested from the patient’s blood for treatment 

was first introduced by Marx et al. (1998). Since then, the quest to improve bone 

formation using different concentrates of growth factors has been a reality. These 

concentrates have cytokines responsible for cell proliferation, differentiation, and 

maintenance [20–23]. Therefore, it is possible that the combination of nanostructured 

biocompatible biomaterials and blood-derived concentrates of growth factors might 

improve the clinical outcomes of implant therapy. 

 The aim of this randomized controlled clinical trial (split-mouth design) was to 

evaluate nanostructured carbonated hydroxyapatite microspheres as a grafting material 

associated or not with a liquid concentrate of growth factors from peripheral blood after 

a healing period of 6 months for bilateral sinus floor elevation through lateral 

osteotomies. The present hypothesis is that test group (nanostructured cHA plus BDGF) 

provide more bone density/bone growth than the control group (nanostructured cHA) 

after 180 days of implantation. 

 

Materials and Methods 

 

Synthesis and Physicochemical Characterization of Nanostructured Carbonated 

Hydroxyapatite 

 

 In this study, 425–600 µm microspheres consisting of  nanostructured 

carbonated hydroxyapatite (cHA), containing 6% CO3 by weight, with a stoichiometry 



 

 

of 1.6 Ca/p<2.0, were synthesized and characterized in the biomaterials laboratory of 

the Brazilian Center for Research in Physics (Labiomat, CBPF, Rio de Janeiro, Brazil). 

The cHA was synthesized by a wet precipitation method at 37oC without sintering, thus 

maintaining its nanoscale characteristics. The biomaterial was characterized by 

scanning electron microscopy (SEM: JEOL FEG 250, JEOL®, Tokyo, Japan) to 

examine the spheres’ morphology and surface (Figure 1). Fourier transform infrared 

vibration spectroscopy (FTIR: IR Prestige21, Shimadzu®, Kyoto, Japan) was 

performed to ensure the stoichiometry and that the composition of the final material 

corresponded to a carbonated hydroxyapatite (Supplementary Figure 1). X-Ray 

diffraction (XRD, CuKa radiation: Zeiss HG4, Carl Zeiss®, Jena, Germany) 

(Supplementary Figure 2) and a tomographic analysis (Supplementary Figure 3) were 

performed to confirm that the material presented low crystallinity and considerable pore 

interconnectivity, being adequate to the surgical procedures.  

The biomaterial was weighed (0.5 g per vial) on a precision scale (Unibloc AUY220, 

Shimadzu®, Kyoto, Japan), and then packed and sterilized by gamma irradiation 

(Gammacell 220, Nordion®, Ottawa, Canada) at 15 kGy/sample—a cobalt-60 irradiator 

at a dose rate of 19.72 Gy/min for 760 minutes. 

 

Ethical Considerations 

 

 This study was carried out by the principles of the Helsinki Declaration, and 

with Brazilian Resolution 466/2012 of the National Health Council, concerning 

experimentation involving human beings. The National Commission approved research 

(CONEP, Brazil) no1.345.263. Quality assessment was carried out based on the 

CONSORT Statement’s RCT checklist (Schulz et al., 2010). All participants were 

informed of the study’s procedures and objectives and were only included in the study 

after signing the informed consent term. 

 

Research Participants 

 

 This study followed the information quality guidelines contained in the 

Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT®). 

 For this study, 10 participants (one male, nine females) were considered for the 

upper total edentulous group; they did not present sufficient bone height in the posterior 



 

 

maxillary region for the installation of dental implants with an indication for lifting the 

maxillary sinus floor with a bilaterally subantral graft. Two different professionals who 

were not participating in this study confirmed the diagnosis of the need for grafting. The 

age range of the participants was 46–67 years old. 

 All the participants were previously informed of the physical and psychological 

criteria required to participate in this research. The physical inclusion criteria included 

adult volunteers, both sexes, not having any systemic and/or sinus disease at the time of 

recruitment, and not using anticoagulants or any medication that could alter or 

compromise the bone-healing response (diabetes; autoimmune dysfunction; prolonged 

therapy with corticosteroids, chemotherapy, or venous bisphosphonate; osteomyelitis; 

acute or chronic sinusitis in one or both maxillary sinuses; hyperparathyroidism; renal 

and hepatic dysfunction; vascular deficiency in the region) and patients classified into 

SA4 protocol according to the systematic approach to sinus grafting based on available 

bone [24]. The Misch SA-4 classification occurs when there is less than 5 mm of bone 

between the crest of the ridge and the maxillary sinus. Regarding the bone tissue in the 

area, the inclusion criterion used by a computed tomography examination recommended 

the inlay bone graft for bone recovery. Exclusion criteria included smoking, and in the 

case of a former smoker, they should go at least six months without smoking before 

starting treatment. 

 

Production of the blood-derived growth factors (BDGF) 

 

 For the production of each aliquot of the concentrate, four 9 ml tubes of the 

research participants’ peripheral blood were used in the absence of any substance 

addition (Dry Vacutube, Biocon®, Brazil). The tubes were immediately centrifuged at 

approximately 2000 g in a horizontal rotor centrifuge (B-40, RDE®, Brazil) for 3 

minutes (30 seconds of acceleration, 30 seconds at maximum force, and 2 minutes of 

deceleration). At the end of the centrifugation, it was possible to identify the 

sedimentation of red cells separated from the BDGF. Approximately 4 mL of BDGF 

were collected from each tube (total of 16 mL), from which 7 ml were used in the 

surgical procedure associated with the biomaterial and 7 ml for biomolecular 

evaluation. 

 

In Vitro Elution of Cytokines and Growth Factors 



 

 

 

 To analyze the dynamics of the release of cytokines and growth factors, on the 

first day after fibrin polymerization, each membrane was incubated in 6-well culture 

plates (TPP, USA), in the presence of 4 ml of DMEM(Dulbecco’s Modified Eagle’s 

Medium, Gibco, USA) without antibiotics, in a humid atmosphere at 37°C and 5% 

CO2. Aliquots of the extracts were collected after, 7, 14, and 21 days of culture, by 

complete removal and substitution with an equal volume of fresh medium. Conditioned 

media samples were pooled for each experimental time and stored in a freezer at –80°C.  

 The concentrations of cytokines and growth factors released by membranes were 

measured by the analysis of conditioned media. For the detection of biomolecules, a 

multiparametric immunoassay based on xMAP-labeled magnetic microbeads 

(LuminexCorp®, USA) was employed through a commercial kit (27-plex panel, Biorad 

Inc., USA) capable of quantifying IL- IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-10, IL-10, 

IL- IL-17, CCL11, FGF-β, CSF3, CSF2, IFN-γ, CXCL10, CCL2, CCL3, CCL-4, 

PDGF, CCL5, TNFα, and VEGF. The quantification of the magnetic beads and dosages 

was performed with a Bio-Plex MAGPIX system (Biorad Inc., USA), with three 

technical replicates. The results were analyzed using the xPONENT v3.1 software 

(LuminexCorp®, USA). 

 To confirm the quality of the results obtained by flow luminometry, one analyte 

(FGF-b) was also measured in the same samples by a standard enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA), using a commercial kit (Human FGF Basic ELISA Kit, 

Aviva Systems Biology, USA), obtaining less than 10% difference from the result of 

the multiparametric assay. 

 

 

Surgical Procedures 

 

 The surgical procedures were performed at the Laboratory for Clinical Research 

in Dentistry (LCRD) of the Dentistry School at Fluminense Federal University (FO, 

UFF). The protocol used in this study has been reported in the literature by several 

authors [5, 25, 26] and has undergone some modifications to fit the research objectives. 

 Local anesthesia was administered with 2% lidocaine and adrenaline 1:100,000 

(Alphacaíne®, DFL, São Paulo, SP, Brazil).  A trapezoidal incision on the alveolar 

bone crest (cable n°3 and BD lamina n°15), was performed due to a regional blockade 



 

 

of the infraorbital, posterosuperior alveolar, nasopalatine, and major palatine nerves. It 

was followed by a periosteal mucosal detachment with a Molt Descaler (Duflex®, São 

Paulo, SP, Brazil) to expose the alveolar bone crest, allowing an adequate view of the 

maxillary sinus’s crest and anterior wall. The bone window was created through 

corticotomy with a Piezomed® motor (W&H, Austria). The piezoelectric ultrasound 

was developed by maxillofacial surgeons, using ultrasonic vibrations at a frequency of 

50–60 kHz, which allows selective cutting only in mineralized structures without 

damaging soft tissues, to perform a corticotomy of the maxillary sinus’s lateral wall, 

preserving the integrity of the maxillary sinus membrane. Afterward, this sinus 

membrane was gently detached from the floor of the maxillary sinus using proper 

curettes. After the sinus membrane bilateral detachment, we randomly implanted the 

cHA embedded in 0.9% physiological saline and 1.5–2 cc of 425–600 µm diameter 

under the maxillary sinus’s mucosa, to avoid any lesion to the mucosa during this 

procedure. For the experimental group, the same amounts of microspheres were 

associated with the concentrate of peripheral blood liquid-phase growth factors before 

implantation (Figure 2). After implantation (Figure 3) and before surgical wound 

closure, a reabsorbable collagen membrane (Lumina-Coat®, Critéria®, Brazil) was 

implanted to protect the grafted area and guide the tissue regeneration, followed by silk 

suture 4-0 (Ethicon®, Johnson & Johnson, Brazil), performed through interrupted 

points. For the postoperative period, the participants were instructed not to apply any 

load on the site (removable prosthesis or food grinding), to make use of local ice and 

0.9% saline applied to both nostrils to ensure a continuous flow of air, and not to 

sneeze, cough, or blow their noses. Antibiotic therapy was initiated immediately before 

the surgical procedure and was maintained for another ten days (Clavulin® 500/125 mg, 

one tablet every 8 hours). Clindamycin (300 mg, one tablet every 6 hours for the same 

period) was used for penicillin-allergic participants. Decadron® (dexamethasone, 4 mg, 

one tablet daily for 3 days) was given with an analgesic, Paracetamol (750 mg, one 

tablet every 6 hours for 3 days). Topical antisepsis was performed by the local 

application of 0.2% chlorhexidine gel (Perioxidin® gel, Gross Laboratory S.A., Rio de 

Janeiro, Brazil). The suture was removed after ten days, and the surgically treated 

region remained without rigid direct load influence throughout the follow-up. 

 

Tomographic Analysis 

 



 

 

 After the initial clinical evaluation and before the surgery, a computerized 

tomography (CT) was performed to evaluate the bone quantity of the remaining bone 

(T1). The preoperative image exams were panoramic radiography and cone-beam 

computed tomography (CBCT) (T1). Among the main advantages of using CBCT in 

dentistry, we highlight the lower radiation dose used when compared to traditional 

tomographic exams, the more comfortable position for the participant during the 

acquisition, and the shorter image acquisition time.  

A second CT from the same region with the same protocol was performed after six 

months to evaluate the vertical bone gain in the subantral region. The standardization of 

CT scans was obtained using the same tomography (i-CAT, Imaging Sciences, USA) at 

the same dental radiology clinic and with the same operator enabling the visualization 

of the maxilla in a three-dimensional way to evaluate the internal volume of the 

maxillary sinus and the thickness of the edentulous area. To obtain the CT, the 

participant was positioned standing in the apparatus, where its anteroposterior stability 

was achieved by placing the teeth in the groove of the device positioner. The sagittal 

plane was centered with the focal plane perpendicular to the ground and with the 

Frankfurt plane parallel to the ground. To guarantee the exposure protection of the 

participant, a reduced FOV was chosen, with the device operating at 120 kV and 50 

mA, with cuts of 1.0 mm thickness, and with an average acquisition time of 30 seconds. 

The images were reconstructed and analyzed with Imaging Studio software v3.201 

(Anne Solutions®). 

 The digital reconstruction was based on vertical linear values, selected according 

to resident bone gray scales, biomaterial, and soft tissue. The distance between the 

tomographic sections was 2 mm. To attain standardization and a protocol definition for 

the measurements, the angulation of the maxillary ridge was corrected, where it was 

placed parallel to the ground. A maximum increase value of ×300 for the   tomographic 

examination was defined. 

 For the measurement of the maxillary bone border’s height, the panoramic cut 

obtained through the maximal opening of the maxillary sinus was used in the axial 

section. The external cortical of the maxillary sinus to the external cortical of the collar 

was measured. It was adopted as a methodology that the measurement’s starting point 

would be of the greater concavity of the associated structures, as used in other 

studies[27, 28]. 

 To obtain the height of the bony border already in the coronal cut, we chose the 



 

 

same cut used in the panoramic, so we can infer that the measurement occurred in the 

same region. As the starting point of measurement of the coronal cut, the definition of 

the structure’s point of greatest concavity was also adopted. In comparative terms, in 

imaging tests, we can infer that the analysis of the bony ridge of each sample occurred 

in the same region, both in the initial and final radiograph of each participant. 

 To elucidate the influence of cHA associated with growth factors in the increase 

of bone formation, the measurement protocol established in the tomographic analysis 

was used to measure both the initial and final examinations of resident bone, following 

grayscale and the previous calibration performed by the evaluator. 

 Based on the established protocol, the measurements were repeated at the initial 

CT scan (preoperative) and final (six months after surgery) to quantify the greater 

vertical bone height of the bone obtained. We considered the following parameters: (i) 

Vertical dimension of the initial native bone border, bilaterally, in the panoramic and 

coronal cuts; (ii) Vertical dimension of the native bone border after grafting with a 

healing period of 180 days, bilaterally, in the panoramic and coronal cuts. Using these 

measurements, the calculations of the graft’s dimensional changes between the time 

interval and the correlation between the vertical dimension and degree of changes were 

referred for statistical analysis, in relation to the different types of materials used on 

each side of the maxillary sinus. 

 

Statistical Analysis 

 

 Before data analysis, the Shapiro–Wilk W normality test was applied for sample 

distribution. The statistical difference between the initial and final times was evaluated 

through the paired student’s T-test in both cuts.  To assess the statistical difference 

between the coronal and panoramic sections, a paired student’s T-test was performed 

(T1-T0). The evaluations of the statistical difference between the different sides 

(different treatments) were conducted through the paired student’s T-test, comparing the 

difference (T1-T0) for each evaluated cut. For these analyses, the Stata 14.0 program 

(StataCorp, USA) was used. 

 

Results 

 

Clinical Evaluation 



 

 

 

During the surgical procedures, a better handling of the biomaterial for grafting was 

observed when it was associated with the BDGF, optimizing the time of the surgical 

procedure and reducing the material displacement. 

 All participants returned for evaluation in the postoperative period, and no 

participant presented postoperative complications, such as severe pain, nasal bleeding, 

fever, and discomfort in the operated area. There were no cases of infection and tissue 

necrosis and no retard on the healing of the surgical site. No participant left the study. 

 

Release of growth factor and immunomodulatory molecules 

 

Figure 4 shows the multiplex assessment of cytokines and growth factors released by 

BDGF in culture media along a total of 21 days. It is possible to observe that, by the 

first 24 hours, the material was already able to release considerable amounts of 

modulatory molecules, including the growth factors VEGF, PDGF and b-FGF, pro-

inflammatory cytokines such as IL-8, IL-1beta, and TNF-alpha, as well as the anti-

inflammatory antagonist IL1RN. Chemokines of relevance in tissue repair (RANTES, 

G-CSF) were also produced in large quantities throughout the experimental period.  

The kinetics of release of most evaluated molecules reveals the higher concentrations 

from the 7th to 14th day of elution, even though a consistent release could be observed 

for the main growth factors and cytokines in the last day of assessment. It is important 

to note that the membranes retained their apparent integrity up to the 28th day in culture 

media (data not shown). 

 

Tomographic Analysis 

 

 Ten participants were evaluated with left and right measurements, totalizing 20 

observations for each variable analyzed. Before data analysis, the Shapiro–Wilk W 

normality test was applied for sample distribution. The results pointed to a normal 

distribution of the sample (p>0.05) (Table 1). The initial mean coronal cut was 5.89 

mm, and the final 10.66 mm, with a significant difference between both (p<0.05). In the 

panoramic cut, a significant difference between the initial (6.36 mm), and the final 

mean (10.34 mm) was also found (p<0.05). As both differences were significant, 

treatment success was suggested in both sections evaluated (Figure 5). 



 

 

 The mean of the difference (T1−T0) in the coronal cut was 4.78 mm, with a 

difference of 3.98 mm in the panoramic cut, without significant difference between both 

(p>0.05). The mean of the difference (T1−T0) in both the coronal and panoramic 

sections was similar to the right and left sides (p>0.05) (Table 2), suggesting that the 

treatments performed in the hemi-arcs obtained similar results (Figure 6). 

 

Discussion  

 

 In the procedures associated with rehabilitation with dental implants, the need 

for a sufficient amount of healthy bone in the recipient site is a fundamental condition, 

both in height and in thickness[29]. The use of alloplastic biomaterials may have a 

positive effect once the dental implants are installed immediately after tooth extraction, 

and have been shown to be effective for bone grafting[13]. The results of the present 

study corroborate this notion since the selective implantation of cHA demonstrated a 

potential for bone gain in sinus lift procedures. 

The technique of grafting in the subantral region was shown to be possible with the 

biomaterial used, as previously reported in other studies [5, 30]. No local or systemic 

complications were observed postoperatively.  

A recent systematic review evaluated the effectiveness of sinus floor elevation with 

immediate implant placement without the use of grafting material, which demonstrates 

the efficacy of using the implant associated with blood clot around them and without 

graft materials [18]. The Schneiderian membrane elevation with the blood clot and 

without grafting materials may be effective for the formation of bone tissue but with 

limitations on the amount of new bone [31, 32]. In this study, to better evaluate the 

operative area, the graft procedure was performed 6 months before dental implant 

placement to avoid the bias on the volume of new bone formation that occurs when 

immediate implants are placement simultaneously with the sinus floor elevation. 

 To assess if an adequate amount of bone is available in the recipient site of 

implantation, the previous analysis by tomographic imaging tests is necessary.  

Computed tomography is the main tool for delineating bone structures, employed in 

several studies[33]. However, this technique is subject to a high risk of bias, as it may 

present differences in tomographic analysis, methodological errors to obtain cuts, and 

amplification errors [34]. Therefore, the present study employed a methodology where 

anatomical structures of reference were defined, to allow the correct selection of slices. 



 

 

This important step in the analysis ensures the standardization of the whole sample and 

reliability of results. The use of the Reid plan - orbitomeatal line [27] to obtain the 

reference of the maxilla reference is often impaired, mainly by the difficulty in the 

participant’s positioning. Thus, in this study, to discard the bias of correct participant 

positioning, the tomographic images of the maxilla were corrected before taking the 

measurements, placing parallel to the ground. In the same study [27], the author did not 

cite the magnification used, in the present work, the images were analyzed with the 

magnification of 300 X. 

The bone gain stimulated by the intervention with the biomaterials tested in this study 

was estimated through the initial and final comparisons of the sinus’ full volume, 

suggesting that the reabsorption suffered by the graft is directly associated with the 

measurement volume of the structure.  

Shanbhag et al., 2014[28] demonstrated the significant difference in volume reduction 

due to several other factors, such as the surgical method used in the procedure, the 

surgeon's experience, and especially the re-pneumatization of the maxillary sinus. In 

this study, the bone volume of the maxillary sinus was not evaluated only the real bone 

gain, besides that all the surgeries were performed by the same surgeon with the same 

surgical method to mitigate the bias of bone gain. 

The tomographic analysis method was based on measuring resident bone, both initial 

and final, so that the results allow us to analyze the width and height of the ridge before 

and after the procedure. As the cHA microspheres were not thermally treated (sintering 

process), it was possible to observe this difference by the evaluator through the gray 

tones on the CT, the bone tissue being more hypersensitive than the cHA. Statistical 

analysis demonstrated the significant difference (p<0.05) of the initial and final means 

of both groups, corroborating with other successful previous studies with cHA and 

proposing that cHA is as effective biomaterial for this application. 

The present work assessed if the addition of GFs was able to increase the bone gain 

associated to the chA spheres. We propose a technique to obtain peripheral blood 

growth factors employing the same principles for the production of the plasma rich in 

growth factors (PRGF)[35], but with an increase in the force exerted in the collection 

tube, through which was possible to maintain viable blood cells and platelets. With an 

in vitro assessment, we demonstrated that the material was able to release, considerable 

amounts of GFs, mainly VEGF and PDGF-BB, which are important in tissue repair due 

to their participation in angiogenesis, differentiation, proliferation, and cell maintenance 



 

 

[20]. Furthermore, several important interleukins and chemokines were also released 

consistently by the BDGF membranes, suggesting that it could present an 

immunomodulatory role in the surgical area, similarly as proposed for other blood 

derivate biomaterials, such as PRGF [20, 21].  

However, the present results show that, at least in this clinical model, the association of 

cHA with the concentrate of growth factors/cytokines did not influence the actual gain 

of bone tissue. This finding is corroborated by a recent systematic review and meta-

analysis, which did not demonstrate the synergic effect of blood growth factors with 

increased bone mass when associated to biomaterials [36].  

On the other hand, it is important to notice that other properties of the membranes of 

BDGF were of clinical relevance in the present study. Since they consist mainly of a 

fibrin-rich matrix, this class of blood derivatives is also proposed as a source of 

autologous, biocompatible, and resorbable scaffolds. Therefore, it was possible to 

optimize the surgical procedure when the biomaterial was associated with the BDGF 

due to the ease of implantation of the cHA in the surgical site, reducing the operative 

time and improving the positioning of the material in the sinus, and avoiding the release 

of cHA spheres on the surrounding soft tissue. In addition, the presence of concentrated 

growth factors potentiates healing [18] and has the potential to function as a protective 

material for Schneider’s membrane [31]. Nevertheless, inherent limitations of the 

present study, such as the long-distance between tomographic assessments (six months) 

did not discard possible short-term benefits that immunomodulatory molecules released 

by BDGF might induce soon after the surgical procedures. Moreover, potential 

differences in the in vitro and in vivo release of GFs from the BDGF membranes, 

including interactions between the spheres and bioactive molecules, could explain the 

lack of detectable effects of this association in bone formation. Therefore, as the present 

study confirms the good clinical outcomes of the application of cHA spheres in sinus 

lift procedures, further in vitro, in vivo and clinical studies are still necessary to better 

understand the implications of the association of this material with blood-derived 

growth factors for bone treatment.  

   

  

Conclusions 

 

 Nanostructured carbonated hydroxyapatite microspheres are viable bone 



 

 

substitutes to promote bone formation in sinus lift procedures. The association of the 

biomaterial to BDGF did not increase the bone gain. However, as a scaffold for the 

delivery of the microspheres, BDGF facilitated the handling and implantation in the 

surgical site.  
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Tables 

 

Table 1 - Analysis for sample distribution. 

Variable n Mean Std. Dev. Min Max 
Coronal_Initial 20 5,889 3,59 1,09 12,82 
Coronal_Final 20 10,667 2,72 6,04 15,1 
Pan_Initial 20 6,362 3,89 1,4 14,17 
Pan_Final 20 10,344 2,95 6,68 15,11 
Coronal_t1-t0 20 4,78 3,69 -2,48 13,17 
Pan_t1-t0 20 3,98 2,24 0,54 7,21 

 

Table 2 - Comparison of the difference (T1-T0) for each evaluated area. 

Variable n Mean Std. Dev. Confidence 

interval (95%) 
Coronal_t1-t0_Right 10 4,89 1,19 2,41 7,38 
Coronal_t1-t0_Left 10 4,65 1,2 2,13 7,19 
Pan_t1-t0_Right 10 4,19 0,77 2,58 5,81 
Pan_t1-t0_Left 10 3,77 0,67 2,35 5,18 

 

 

 

Figures 

 

 
Figure 1 - Scanning electronmicroscopy (SEM) micrographs of nanostructured 

A B 



 

 

carbonated hydroxyapatite microspheres. Observe the surface morphology with 

roughness. A. 150 X magnification (scale bar = 300µm) and  B. 1500X magnification 

(scale bar = 50µm). 

 

 
 

Supplementary Figure 1 - Fourier transformed infrared (FTIR) spectra of the 

nanostructured carbonated hydroxyapatite without thermal treatment. The arrows point 

to the carbonate and phosphate peaks and the presence of the H2O group, characterizing 

a non-sintered material. 

 

 



 

 

 
 

Supplementary Figure 2- X ray diffraction pattern (XRD) of nanostructured carbonated 

hydroxyapatite samples without thermal treatment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplementary Figure 3 - A. X-ray microtomography of the nanostructured carbonated 

hydroxyapatite sphere; B. Material volume (44.6%) C. Pores volume (55.4%).  
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Figure 2 - Microspheres of cHA associated with the concentration of LCGF for grafting 

in the area between the floor of the maxillary sinus and the sinus membrane.  

 

 
Figure 3 - After the association of cHA with LCGF, the material was implanted 

subantral region, between the floor of the maxillary sinus and Schneider's membrane. 

Being accommodated with care in the surgical site. 

 



 

 

 

 
 

Figure 4. Heatmap of the release of cytokines and growth factors from the BDGF 

membranes after different times of elution in culture medium. Results represented as 

ranges of the mean concentration, evaluated with the XMap technology in 3 replicates 

from a pool of 10 samples.   

 

 

 

 

 



 

 

Figure 5 - Analysis of the coronal and panoramic variables, in the two evaluated times. 

Figure 6 - Analysis of the means of differences (T1-T0), for the coronal and panoramic 

variables. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA DE COMPÓSITO CONSTITUIDO POR FOSFATO DE 

CÁLCIO NANOESTRUTURADO E BIOPOLÍMERO ASSOCIADO À CÉLULAS 

OSTEOPROGENITORAS COMO ALTERNATIVA À BIOCERÂMICA PARA USO NA 

REDE SUS NA REGENERAÇÃO ÓSSEA 

 

RESUMO  

Os biomateriais nanoestruturados têm se destacado como elementos estratégicos para a medicina 

regenerativa devido a sua grande área específica, a sua característica de atuar como veículo 

portador e liberador de fatores de crescimento, células e pela sua mobilidade no plasma, no meio 

extra e intra-celular. Nos últimos anos, a equipe executora deste projeto, constituída por 

pesquisadores do CBPF, UFF, INMETRO  têm concentrado seus esforços no desenvolvimento de 

novos fosfatos de cálcio na forma nanoestruturada e com substituições iônicas para uso clínico. 

Estas características potencializam a bioabsorção do material e sua eficiência na regeneração 

tecidual, bem como seu uso como nanocarreador de biomoléculas (proteínas, peptídeos, fatores 

de crescimento e fármacos). Neste projeto será produzido e avaliado clinicamente um novo 

biomaterial para a regeneração óssea, seguindo o princípio de “quality by design”, visando 

aumentar sua eficiência em procedimentos clínicos específicos tais como o levantamento do 

assoalho do seio maxilar. Considerando o enxerto autógeno como referência, serão realizadas 

mudanças profundas no desenho dos enxertos de fosfato de cálcio convencionais no sentido de 

processar o biomaterial na forma de matrizes microporosas não cerâmicas constituídas por 

compósito nanoestruturado de hidroxiapatita carbonatada e o biopolímero alginato de sódio – 

associado à células osteoprogenitoras. O produto final obtido mimetizaria o enxerto autógeno por 

agregar ao biomaterial nanoestruturado, bioabsorvível e osteocondutor a propriedade de 

osteogênese exercido pelas células ósseas. O projeto terá como objetivos: i) avaliar a resposta 

biológica de células mesenquimais indiferenciadas após contato com o compósito 

nanoestruturado, com ênfase em citotoxicidade de células mesenquimias da medula óssea, bem 

como o perfil de citocinas e microRNA, ii) realizar ensaios clínicos do novo material associado à 

células osteoprogenitoras no levantamento do seio maxilar para posterior instalação de implantes 

osseointegrados, a ser realizado na Faculdade de odontologia da UFF. Como meta, o projeto visa 

proporcionar no futuro para a área médica brasileira, particularmente ao SUS, um biomaterial 

nanoestruturado biocompatível e bioabsorvível alternativo ao enxerto autógeno para a 

regeneração óssea e reabilitação oral. 
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Sequelas de fraturas faciais, enxerto seio maxilar e Ensaios clínicos. 

 
I.  INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos, o desenvolvimento de novos materiais para uso biomédico tem se 

destacado como uma das áreas mais promissoras da pesquisa científica. Este movimento deve-se 

principalmente a dois fatores: i) a forte demanda da sociedade urbana por novas terapias para o 

tratamento de doenças degenerativas, traumas e tumores e ii) o rápido desenvolvimento de novas 

técnicas de produção e caracterização das propriedades físico-químicas e biológicas de 

biomateriais e, em especial, nanomateriais, tais como nanoestruturas, nanopartículas e 

nanodispositivos biocompatíveis [1]. 

Os biomateriais nanoestruturados têm se destacado como elementos estratégicos para a 

medicina regenerativa devido a sua grande área específica a sua característica de atuar como 

veículo portador e liberador de fatores de crescimento, células e pela sua mobilidade no plasma, no 

meio extra e intra-celular [2]. Estas propriedades potencializam também os efeitos de moléculas a 

eles associados e propiciam estratégias de ação local dos medicamentos. Biomateriais 

convencionais rotineiramente utilizados na terapia de patologia dos tecidos duros e moles, ou 

matrizes para terapias celulares, tais com as biocerâmicas, tornam-se bioreabsorvíveis pelo 

organismo quando nanoestruturados, ou seja, produzidos através da nanotecnologia. Esta nova 

condição amplia as possibilidades de uso clínico destes novos materiais nos processos de 

regeneração de tecidos e permite que o biomaterial seja absorvido pelo organismo após a sua 

função clínica, possibilitando, assim, que o tecido original reocupe o espaço do implante 

regenerando a área lesada [3]. 

Os biomateriais nanoestruturados têm se colocado como uma alternativa segura e eficiente ao 

uso de enxertos autólogos que são geralmente utilizados no tratamento de perdas ósseas onde a 

resposta do organismo é muitas vezes insuficiente para uma reparação completa de lesões tais 

como defeitos extensos, infecções, tumores e defeitos congênitos [4]. Apesar  de suas excelentes 

propriedades de osteocondução e capacidade de fornecer células viáveis o uso clínico de osso 

autógeno apresenta limitações. Deve-se considerar a disponibilidade limitada dos enxertos, o custo 

de um segundo sítio cirúrgico (área doadora) e o maior período de convalescença do paciente, 

aumentando o risco de infecções associado à imprevisibilidade do grau de reabsorção do enxerto 

autólogo. Portanto, um dos grande desafios para a medicina regenerativa e para o  sistema de saúde 

é de desenvolver materiais biomiméticos para procedimentos em neurocirurgia, ortopedia e 

cirurgia buco-maxilo-facial com eficiência igual ou superior ao enxerto autólogo.  
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Apesar do seu grande potencial, inúmeros são os desafios da pesquisa para tornar os 

nanobiomateriais produtos eficientes para uso em seres humanos com capacidade de estimular a 

adesão, a migração, a proliferação celular, a vascularização, e a reconstituição acelerada e 

organizada dos tecidos funcionais [5]. As estratégias para o desenvolvimento de biomateriais 

avançados passam necessariamente pelo i) desenvolvimento de novos desenhos e de técnicas de 

preparação das nanoestruturas carreadoras, ii) conhecimento e controle dos mecanismos de sua 

interação com constituintes do plasma, matriz extracelular e intercelular, iii) avaliação das 

respostas celulares e de tecidos vivos à presença do nanomaterial, em especial de sua capacidade 

de promover a regeneração tecidual [6]. Além disto, deve-se considerar que o resultado da 

pesquisa só se transformará em produtos para uso clínico pela população se os biomateriais forem 

produzidos e caracterizados segundo procedimentos das boas práticas de fabricação (BPF) e de 

laboratório (BPL), seguindo as normas nacionais e internacionais e as exigências dos órgãos de 

saúde do nosso país.  

A hidroxiapatita - (Ca10(PO4)6(OH)2), dentre os fosfatos de cálcio, é uma das biocerâmicas 

mais utilizadas comercialmente como substituto ósseo devido a sua bioatividade e propriedades 

osseocondutoras. Na forma cerâmica, ou seja, sinterizada, este biomaterial perde a sua 

característica nanoestruturada acarretando numa baixa capacidade de absorção pelo organismo o 

que diminui a sua eficiência na regeneração tecidual. Nos últimos anos, o Laboratório de 

Biomateriais do CBPF em parceria com os pesquisadores da UFRJ, UFF e INMETRO têm 

concentrado seus esforços no desenvolvimento de fosfatos de cálcio na forma nanoestruturada e 

com substituições iônicas. Estas características potencializam a bioabsorção do material e sua 

eficiência na regeneração tecidual, bem como seu uso como nanocarreeador de biomoléculas 

(proteínas, peptídeos, fatores de crescimento e fármacos).  

Nesta linha de pesquisa, o grupo proponente deste projeto desenvolveu um fosfato de cálcio 

na forma de uma hidroxiapatita carbonatada visando aplicações futuras na rede SUS. Este projeto 

foi aprovado no edital PPSUS/FAPERJ 2010 (E-26/110.752/2010) e resultou em um enxerto ósseo 

com excelentes resultados pré-clínicos.  

Esta nova proposta visa avançar no desenho do biomaterial, seguindo o princípio de quality 

by desing, para aumentar sua efiência em procedimentos clínicos específicos tais como no 

levantamento do assoalho do seio maxilar em pacientes edêntulos total ou parcial. Considernado o 

enxerto autógeno como referência, as mudanças propostas são na direção de usar o biomaterias na 

forma de uma matriz microporosa constituída por compósito nanoestruturado- hidroxiapatita 

carbonatada e o biopolímero alginato de sódio – associado à célula osteoprogenitoras. O produto 
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final obtido mimetizaria o enxerto autógeno por agregar ao biomaterial nanoestruturado, 

bioabsorvível e osteocondutor a propriedade de osteogênese exercido pelas células ósseas. 

 

JUSTIFICATIVA 

O mercado de biomateriais no Brasil tem crescido muito nos últimos anos. Ele situava-se no 

patamar de U$ 550,2 milhões em 2008 sendo previsto atingir a marca de 1,7 bilhões dólares em 

2015, com um crescimento médio de 19.5 % ao ano. A demanda por biomateriais concentra-se 

em áreas tais como a ortopedia/odontologia, cardiovascular (mais de 50% do total), cirurgia 

plástica, urologia, produtos gastrointestinais e produtos para tratamentos de ferimentos. Na sua 

grande maioria os biomateriais disponíveis no mercado brasileiro são metálicos puros (Ti, Pt, Au, 

Ag) ou na forma de ligas (Ti/Al/V), materiais cerâmicos bioinertes (zircônia, alumina) ou 

bioativos (hidroxiapatita) e polímeros naturais (colágeno) e sintéticos (ácido polilático (PLA), 

ácido poliglicol polilático (PLGA) e politetrafluoretileno (PTFE). São inúmeros os tipos (metais, 

cerâmicos, polímeros e compósotos) e formatos ( grânulos densos e porosso, placas, membranas 

e revestimentos) de biomateriais disponíveis para uso ortopédico e odontológico abrangendo 

aplicações na reconstrução óssea (joelho, quadril, coluna vertebral, cervical, lombar, crânio, e 

articulações) e dentária ( implantes).  

Dois aspectos devem ser observados para se entender o mercado brasileiro de biomateriais. 

O primeiro é que os produtos comercializados no país são majoritariamente concebidos e 

desenvolvidos no exterior e importados por empresas brasileiras o que contribui para elevar a 

dependência tecnológica nacional neste setor e o déficit da balança comercial do país. O segundo 

aspecto é que a área da saúde pública e grande parte da população brasileira tem acesso muito 

limitado à biomateriais de última geração. Biomateriais complexos para engenharia de tecidos, 

medicina regenerativa e liberação de drogas na forma de compósitos bioabsorvíveis e associados 

a agentes orgânicos e fatores de crescimento não estão normalmente disponíveis ainda para uso 

clínico. Apesar do grande avanço verificado na pesquisa em biomateriais no país, estamos ainda 

aquém de suprir nossas necessidades tecnológicas e a demanda do mercado brasileiro. Entre as 

causas, pode-se citar a volume limitado de pesquisa básica em materiais biocompatíveis, poucas 

equipes com estruturas mutidisciplinares, fraca interação entre a área da pesquisa e a iniciativa 

privada e as dificuldades intrínsecas da pesquisa em biomateriais que exige uma infraestrutura 

experimental diversificada e onerosa para o produção dos materiais de forma reprodutível e 

controlada segundo normais dos órgão de saúde caracterização. Além disto, verifica-se um  

acesso limitado dos grupos de pesquisa às metodologias para avaliação in vitro e in vivo dos 

materiais produzidos. 
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Os fosfatos de cálcio na sua forma biológica (osso autólogo) e sintética (hidroxiapatita e 

tricálcio fosfato) são amplamente usados nos procedimentos ortopédicos e odontológicos 

envolvendo perdas ósseas tais como artrodeses, traumas, tumores, cistos, osteotomias. O mercado 

internacional indica uma tendência crescente do uso de formas sintéticas em detrimento aos de 

origem biológica devido a facilidade de sua produção em larga escala, reprodutibilidade e 

controle nas características físico-químicas e morfológicas, possibilidade de associação com 

fatores de crescimento e células e crescente eficiência biológica. Entretanto, o potencial bioativo 

e osseocondutor da hidroxiapatita não é completamente aproveitado na forma cerâmica devido a 

sua fraca capacidade de ser absorvida pelo organismo, impedindo que a remodelação óssea 

ocorra em todo o volume da perda óssea. O tratamento térmico usado para densificar o fosfato de 

cálcio e torná-lo cerâmico reduz drasticamente a sua taxa de dissolução in vivo tornando o 

biomaterial não reabsorvível. Ao mesmo tempo a sua característica nanoestruturada é igualmente 

perdida após o tratamento térmico em altas temperaturas. Este efeito pode diminuir a eficiência 

do material nos processo de regeneração óssea de longo prazo. No Brasil, esta característica da 

hidroxiapatita cerâmica foi motivo da exclusão do material nos procedimentos autorizados pela 

rede rede SUS, segundo decisão da Câmara Técnica de Ortopedia e Traumatologia de 11 de 

setembro de 2007.  

Este projeto tem como objetivo realizar a avaliação clínica de um novo biomaterial 

compósito com base no fosfatos de cálcio na forma não cerâmica e nanoestruturada que superam 

as limitações levantadas pela Câmara Técnica de Ortopedia e Traumatologia do Ministério da 

Saúde. Este material será constituído por: i) uma hidroxiapatita carbonatada reabsovível, formada 

por partículas manométricas (Ø< 20 nm) que atuará como matriz bioativa osseocondutora, ii) o 

biopolímero alginato de sódio que terá a função de dar o forma de microesfera ao biomaterial, ii) 

células que serão associados ao biomaterial e terão a função de potencializar a atividade 

osteogênica e a osteoindutora do biomaterial mimetizando as propriedades do enxerto autógeno. 

Nas avaliações clínicas serão utilizados procedimentos em cirurgias de levantamento do seio 

maxilar para posterior instalação de implantes e reabilitação protética.  

A produção dos materiais e os ensaios clínicos seguirão as Boas Prática de Fabricação 

(BPF) e normas estabelecidas pela ANVISA o que facilitará a certificação dos materiais e sua 

posterior comercialização. O projeto será executado por uma equipe multidisciplinar de 

pesquisadores ligados ao Laboratório de Biomateriais do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, 

CBPF (responsável pelo desenvolvimento e produção dos biomateriais e coordenado pelo Dr. 

Alexandre M. Rossi), o Núcleo de Pesquisas Clínicas em Odontologia (NPCO) e Núcleo de 

Terapia Celular, ambos da Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Antonio Pedro, 
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(responsável pelos ensaios clínicos, coordenado pela Profa. Mônica Diuana Calasans Maia) e 

pelo Programa de Bioengenharia do Inmetro (responsável pelas avaliações in vitro e 

citoxicológicas, coordenada pelo Dr. José Mauro Granjeiro). 

 A Profa. Mônica Diuana Calasans Maia, coordenadora do projeto desenvolve ensaios 

clínicos com biomateriais e estabelece cooperação científica com a equipe do projeto desde 

2007.  Nesta linha de investigação o NPCO desenvolveu o primeiro estudo intitulado “Estudo 

comparativo de dois diferentes enxertos xenógenos em alvéolos dentários humanos. 

Avaliação histológica e histomorfométrica” (CEP CMM/HUAP 118/07), este estudo recrutou 

30 voluntários de pesquisa proveniente das clínicas da Faculdade de Odontologia da UFF. 

Este estudo foi publicado no periódico Clinical Oral Implants Research (doi: 

10.1111/clr.12237) [7]. Em 2008, outro estudo conduzido pelo mesmo grupo intitulado 

“Avaliação da hidroxiapatita de origem bovina no levantamento do assoalho do seio maxilar. 

Estudo comparativo e histomorfométrico em humanos” também realizado com sucesso tendo 

recrutado 20 voluntários de pesquisa (CEP CMM/HUAP 084/08). Em 2012 a equipe obteve a 

aprovação pelo CEP/HUAP para dois estudos através do sistema Plataforma Brasil, 

intitulados: “Estudo clínico randomizado controlado duplo cego para avaliação biológica de 

fosfato de cálcio nanoestruturado e reabsorvível como substituto ósseo” (CAAE nº 

08652912.0.0000.5243) patrocinado pela Industria privada nacional e “Estudo clínico 

randomizado controlado duplo cego para avaliação biológica de dois substitutos ósseos” 

(CAAE nº02655212.7.0000.5243) patrocinado pela FAPERJ através do Edital 26/2012 

Programa Apoio à Realização de Ensaios Clínicos em Instituições Sediadas no Estado do Rio 

de Janeiro – 2012.  

 

OBJETIVO GERAL 

Avaliar clinicamente microesferas de hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada e absorvível 

associado a células mononucleares do sangue periférico no tratamento do edentulismo da região 

posterior dos maxilares. Especificamente, pretende-se: 

1- Produzir e caracterizar o novo material de acordo com as Boas Práticas de Fabricação no 

CBPF; 

2- Avaliar a resposta biológica de células mesenquimais indiferenciadas após contato com o 

compósito nanoestruturado, com ênfase em citotoxicidade de células mesenquimias da 

medula óssea, bem como o perfil de citocinas e microRNA; 
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3- Recrutamentos dos voluntários de pesquisa na FO-UFF, edêntulos posterior para o 

levantamento do seio maxilar (uni ou bilateral) para posteriormente realizar a instalação 

de implantes osseointegráveis na região posterior da maxila; 

4- Implantar as microesferas de hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada e absorvível 

associada à células mononucleares do sangue periférico no levantamento do seio maxilar 

de voluntários edêntulos no Núcleo de Pesquisa Clínica em Odontologia da UFF; 

5- Avaliação comparativa através das tomografias computadorizadas e em seguida realizar a 

instalação dos implantes dentários; 

6- Reabilitação protética sobre os implantes 

7- Elaboração do relatório final do projeto. 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E INDICADORES DE AVALIAÇÃO 
 
Objetivo 
Específico 

Mês de 
Início 

Mês de 
Fim 

Indicador 

  1   1   3 Produção do material de acordo com as BPF no CBPF 
  2   3  6 Análise biológica in vitro – citocinas e microRNA 
  3    6   9 Recrutamento dos voluntários de pesquisa na UFF  
  4   7 10 Realização dos procedimentos cirúrgicos de levantamento do 

seio maxilar na UFF (enxertia) 
  5 13 16 Avaliação comparativa das tomografias antes e após a 

enxertia nos grupos experimental e controle e em seguida  
instalação dos implantes dentários 

  6 16 19 Reabilitação protética 
  7 20 24 Elaboração do relatório consolidado 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

1) Disponibilização para o setor produtivo de novos biomateriais nanoestruturados e 

reabsorviveis à base de fosfatos de cálcio não cerâmicos clinicamente avaliada para 

substituir as HAs para uso na rede SUS, superando as limitações da resolução Câmara 

Técnica de Ortopedia e Traumatologia do Ministério da Saúde de 11/09/2007. 

2) Proporcionar à comunidade, particularmente ao SUS, biomaterial nanoestruturado 

biocompatível e bioabsorvível alternativo ao enxerto autógeno para a regeneração óssea e 

reabilitação oral. 

3) Formar recursos humanos especializados na área de bioengenharia em especial em 

ensaios clínicos de biomateriais para uso médico. 
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4) Consolidar  no Estado do Rio de Janeiro um grupo multidisciplinar na área de 

Bioengenharia, reunindo competências das mais diversas áreas onde uma rede interativa 

que inclui o CBPF, UFF, UFRJ e INMETRO. 

 

METODOLOGIA 

Síntese e Processamento do Biomaterial 

Síntese da hidroxiapatita carbonatada: O material compósito que será utilizado neste projeto 

será constituído pela associação de uma hidroxiapatita carbonatada ao biopolímero alginato 

de sódio na forma de esferas microporosas. A hidroxiapatita carbonatada será sintetizada 

segundo normas BPF com parâmetros de preparação que induzam o formação de um material 

nanoestruturado com alta área específica (>200 m2/g), baixo grau de cristalinidade e tamanho 

reduzido de partículas (d<20nm). A substituição aniônica do grupo PO4
3- pelo CO3

2- (Ca10-

x(PO4)6-x(CO3)x](OH)2-x-2y(CO3)y (0≤x≤1.1, 0≤y≤0.2) produz um material com estequiometria 

bem próxima da fase mineral da apatita biológia aumentando a bioabsorção, in vivo, do 

biomaterial. A síntese da hidroxiapatita carbonatada  com substituições  do grupo PO4
3- pelo 

CO3
2- será realizada por adição de uma solução aquosa contendo (NH4)2HPO4 e (NH4)2CO3 

em uma solução contendo Ca(NO3)2) na estequiometria pré-determinada. O estabelecimento 

de procedimentos para a desaglomeração das partículas do pó constitui uma das etapas mais 

importantes da fase de preparação dos materiais nanoestrturados.  

Processamento das matrizes porosas nanoestruturados: Microesferas e matrizes porosas de  

hidroxiapatita carbonatada serão preparadas a partir de misturas homogêneas do biomateriais 

com o alginato de sódio dissolvido em solução aquosa. A solução geleificada de HA/alginato 

será gotejada por método de extrusão em solução de cloreto de cálcio por 24hs para a 

formação da morfologia esférica do composto e completa troca iônica do Na+ pelo Ca2+, 

sendo coletadas por filtração e lavadas em seguida com água destilada. Em seguida, parte das 

microesferas serão aquecidas a 50º C por 24 horas para a eliminação da água. Serão 

produzidas microesferas com diâmetro médio entre 250 e 450 microns.  
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Bioanálise da associação de células mesenquimais indiferenciadas compósito 

nanoestruturado de fosfato de cálcio e biopolímero 

a) Citotoxicidade: Células mononucleares humanas de sangue periférico serão ordenadas e 

concentradas por gradiente de densidade de acordo com o método descrito em AKTAS et al., 

2008. As células mesenquimais aderentes da medula óssea humana (MSCMO) serão 

cultivadas em placas de cultura de 24 poços. As células serão tripsinizadas, suspendidas em 

meio de cultura completo (Alpha-MEM), e subcultivadas a uma densidade celular de 8,5 x 

103 células/cm2 em placas de cultura de 96 poços (Corning, USA) com 200 ml de meio de 

cultura. As subculturas, em um segundo estágio, serão encubadas a 37oC em uma atmosfera 

umidificada de 5% de CO2. Após 24 horas, o meio será cuidadosamente removido de cada 

placa e substituído por 180 µl de extrato das amostras e 20 µl de SBF (concentração final de 

10%) em quadruplicatas. Após 24 horas de exposição, os extratos serão removidos e as 

células serão testadas para viabilidade. A viabilidade das células mesenquimais primárias 

humanas expostas aos diferentes extratos será avaliada por uma metodologia 

multiparamétrica, como descrito por De Deus et al., 2009, com um Kit In Cytotox 

(Xenometrix, Alemanha). Este ensaio avalia três diferentes parâmetros de viabilidade, sendo 

atividade mitocondrial, integridade da membrana celular e densidade celular, sequencialmente 

e nas mesmas células, permitindo melhores comparações dos resultados obtidos. Os valores 

médios e o desvio padrão obtido para cada teste (n = 2 experimentos) serão calculados e 

submetidos a um Teste de Normalidade D´Agostino & Pearson. Será realizada ANOVA (one-

way analysis of variance) com erro alfa = 0,05 usando GraphPad Prysm 5 (GraphPad 

Software, EUA). 

b) Efeito metabólico: perfil de citocinas e de micro RNA: As células mononucleares serão 

cultivadas sobre granulos do composto por 24 horas. O sobrenadante será removido 

cuidadosamente para a análise de citocinas. Em seguida, as células serão gentilmente lavadas 
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com PBS e tripsinizadas. As células serão coletadas e colocadas em tampão de lise para 

detecção de microRNA. 

b.1) Perfil de citocinas: Diferentes moléculas como, KC, TGF-β, MIP, CCL-2, TNF-α, IL-8, 

IL-6, IL-1α, IL-1β, GM-CSF, e os metabolitos do ácido araquidônico (prostaglandinas e 

leucotrienos) serão monitorados no sobrenadante de culturas celulares, por ensaios de ELISA 

e/ou através de análises multiplex por luminometria de fluxo, utilizando para isso o sistema 

Luminex (Luminexcorp) no Núcleo de Terapia Celular/UFF e no Laboratório de 

Bioengenharia do Inmetro. 

b.2) Perfil de microRNA: a análise da expressão dos miRNAs de vias de interesse, o RNA 

total das culturas em presença das nanopartículas de óxido de titânio será extraído com o Kit 

de extração miRNeasy Mini Kit (Qiagen) de acordo com as instruções do fabricante e 

purificado com o kit RNeasy MiniElute Cleanup Kit (Qiagen) de acordo com as instruções do 

fabricante, e sua concentração determinada por espectrofotometria (Nanodrop 2000C). As 

análises quantitativas serão realizadas no aparelho de PCR em tempo real (ABI7500 - Applied 

Biosystems) utilizando em placas de PCR Array para placas de PCR Array  miRNA (Real-

Time PCR Assays – Life Technologies). Os miRNAs de interesse são: miRNA: Let-7, 

miR155, miR17-5p, miR200c, miR146a, miR9, miR21, miR221, miR125-b, miR372, 

miR107. 

 Ensaio Clínico 

 Serão recrutados para este estudo voluntários com perda dentária e óssea posterior que 

não apresentem altura óssea suficiente para a instalação de implantes dentários. 

 O diagnóstico da necessidade de enxerto será confirmado por dois diferentes 

profissionais a qual não fazem parte deste projeto. O estudo será realizado de forma 

aleatorizada e a distribuição dos participantes de pesquisa será realizada através do sistema de 

envelopes.  
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 Todos os voluntários serão informados previamente dos critérios físicos e psicológicos 

necessários para a participação nessa pesquisa. Os critérios de inclusão físicos compreendem: 

não apresentar qualquer doença no momento, não estar fazendo uso de qualquer medicação 

que possa alterar ou comprometer a resposta cicatricial óssea (diabete, disfunção autoimune, 

terapia prolongada com corticosteroides, quimioterapia ou bifosfonato venoso, osteomielite, 

sinusite aguda ou crônica em um ou nos dois seios maxilares, hiperparatireoidismo, 

disfunções renais e hepáticas e deficiência vascular na região). Os critérios de exclusão 

compreendem a presença das alterações citadas anteriormente. Em relação ao tecido ósseo na 

região, os critérios serão verificados por meio de tomografia computadorizada, situação que 

recomende a realização de enxerto ósseo do tipo inlay visando a recuperação óssea. 

 Os voluntários não podem ser tabagistas e se no caso de ex-tabagista, devem estar no 

mínimo 6 meses sem fumar previamente ao início do tratamento. Os voluntários receberão 

explicações e informações sobre a natureza do estudo e após expressarem o desejo em 

participar, eles serão orientados a ler e concordando assinar um termo de consentimento livre 

e esclarecido antes da sua participação.  

Procedimentos cirúrgicos 

 Os procedimentos cirúrgicos serão realizados no Núcleo de Pesquisa Clínica em 

Odontologia (NPCO) da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense 

(FO/UFF). Para a realização desse projeto serão recrutados 20 voluntários com indicação para 

a realização do levantamento do assoalho do seio maxilar com enxerto subantral 

bilateralmente. Esses voluntários poderão ser de ambos os sexos e na faixa etária de 30 a 60 

anos de idade. 

 O protocolo utilizado neste projeto tem sido relatado na literatura por vários autores 

(Stubinger et al 2009; Gassling et al, 2013; Calasans-Maia et al, 2013) e sofreu algumas 

modificações para adequar aos objetivos da pesquisa. 
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 Antes das cirurgias tomografias computadorizadas serão realizadas com a intenção de 

avaliar a quantidade e qualidade óssea do osso remanescente e serão repetidas após os 

procedimentos cirúrgicos com a finalidade de avaliar o ganho vertical ósseo na região 

subantral e simultaneamente selecionar as dimensões dos implantes que serão instalados na 

região enxertada.  

 Após a administração de anestesia local por bloqueio regional dos nervos infra 

orbitário, alveolar póstero-superior e  palatino maior (Lidocaína 2% com adrenalina 

1:100.000), uma incisão em L sobre a crista óssea alveolar (cabo n°3 e lâmina BD n°15), 

seguida do descolamento muco periosteal (descolador de Molt) será realizada para permitir a 

exposição da crista óssea alveolar, permitindo uma visão adequada da crista e da parede 

anterior do seio maxilar. A janela óssea será criada através da corticotomia que será realizada 

com o Motor Piezosonic®. O ultrassom piezoelétrico foi desenvolvido por cirurgiões 

maxilofaciais, utilizando ondas apresentam vibrações ultrassônicas a uma frequência de 29 

kHz, o que permite corte seletivo apenas em estruturas mineralizadas, sem danificar tecidos 

moles, desta forma possibilitará a realização da corticotomia da parede lateral do seio maxilar 

preservando a integridade da membrana do seio maxilar. Em seguida essa membrana sinusal 

será descolada do assoalho do seio maxilar delicadamente através da utilização de curetas 

próprias para este fim.   

Em dez voluntários serão implantadas esferas de hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada 

(grupo controle) e em dez voluntários as esferas de  hidroxiapatita carbonatada 

nanoestruturada serão implantadas associadas à células mononucleares purificadas e 

concentradas de sangue periférico, que serão obtidas através de um sistema automatizado e 

fechado para a separação e concentração de células mononucleares obtidas a partir de 150mL 

de sangue periférico de cada voluntário no  SEPAX®. Esse dispositivo visa minimizar o 

potencial terapêutico das células progenitoras adultas aumentando a reprodutibilidade do 
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processo de isolamento das células progenitoras hematopoiéticas e mesenquimais.  

No grupo controle, as esferas de cHA serão embebidas em solução salina fisiológica a 0,9% e 

1 a 2 cc de esferas de 400 a 600 µm de diâmetro serão delicadamente implantados sob a 

mucosa do seio maxilar com a preocupação de evitar qualquer tipo de lesão para a mucosa 

durante esse procedimento. Para o grupo experimental a mesma quantidade de esferas serão 

associadas às células mononucleares autógenas antes da sua implantação. Após a implantação 

e antes do fechamento da ferida cirúrgica, uma membrana de colágeno reabsorvível Bio-

Gide® (Geistlich®) será implantada com intenção de proteger a área enxertada e guiar a 

regeneração tecidual e finalmente a sutura com fio Seda preta 4-0 (Ethicon®) será realizada 

através de pontos interrompidos. Para o pós-operatório, os voluntários serão instruídos para 

não realizar qualquer aplicação de carga sobre o local (próteses removíveis ou trituração de 

alimentos) para fazer uso de gelo local e solução fisiológica à 0,9% aplicado em ambas as 

narinas para garantir um fluxo contínuo de ar. A antibioticoterapia será iniciada 24 horas 

antes do procedimento cirúrgico e vai se manter por mais 10 dias (Clavulim 500mg, 1 cápsula 

de 8 em 8 horas), no caso de pacientes alérgicos à penicilina, será utilizada a Clindamicina 

300mg (1 comprimido de 6 em 6 horas pelo mesmo período). Já o antiinflamatório 

empregado será a Nimesulida (Arflex retard, 1 cápsula ao dia por 5 dias), em casos de 

hipersensibilidade será prescrito o Naproxeno sódico 500mg (1 comprimido de 8 em 8 horas 

por 5 dias). Será associado um analgésico, Paracetamol 750mg (1 comprimido de 6 em 6 

horas por 3 dias), nos casos de alergia à substância será prescrito Dipirona sódica 1g (1 

comprimido de 4 em 4 horas por 3 dias). A antissepsia tópica será realizada através da 

aplicação local de gel de clorexidina a 0,2%. A sutura será removida após 10 dias e a região 

operada permanecerá sem influência de carga direta durante todo o período de 

acompanhamento. 

 Seis meses apos a realização da enxertia subantral os voluntários de pesquisa terão a 
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área enxertada tomografada e com esse exame de imagem serão selecionados os implantes 

dentários que serão instalados nos mesmos. Os procedimentos cirúrgicos para instalação dos 

implantes seguirão as instruções do fabricante e serão utilizados parafusos de titânio da 

empresa SIN (Sistema de Implantes Nacional) do tipo Strong com hexágono interno e as 

dimensões serão determinadas apos a análise do exame tomográfico. A medicação pós-

operatória será a mesma que foi realizada no primeiro procedimento cirúrgico e apos 3 meses 

equivalentes ao período de osseointegração dos implantes, os voluntários iniciarão os 

procedimentos de reabilitação protetica com próteses sobre implantes. 

Análise dos dados: 

A metodologia para análise dos dados será realizada através de exame clínico e tomográfico 

de acordo com os seguintes protocolos: 

1. Determinação clínica do estado periimplantar 

Os seguintes parâmetros clínicos periimplantares serão avaliados e anotados em ficha  clínica 

específica para todos os implantes presentes na cavidade bucal: 

a. Índice de placa visível 

As superfícies dos implantes serão avaliadas a olho nú após lavagem e secagem com ar 

comprimido sendo: 

a. Escore 0: não foi detectada presença de placa 

b. Escore 1:  presença de placa visível 

 

b. Profundidade de sondagem periimplantar  

Através da sondagem circunferencial do sulco periimplantar, com uma sonda milimetrada 

PCPUNC-15BR Hu-friedy®, será avaliada a profundidade de sondagem. Esta medida 

compreende a distância da margem da mucosa periimplantar até o fundo da bolsa ou sulco 

periimplantar. Os valores serão computados em seis sítios ao redor dos implantes: disto-

vestibular, centro-vestibular, mesiovestibular, disto-lingual, centro-lingual e mesio-lingual.  

Os valores mais altos encontrados em cada face serão anotados e registrados para a face 

vestibular, mesial, distal e lingual. A profundidade de sondagem geral será determinada a 

partir da média obtida entre todas as superfícies. As medidas serão anotadas em uma ficha 
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própria para todos os valores maiores ou iguais a 1mm. Os valores  inferiores a 1mm  não se 

aplicam. 

c. Sangramento à sondagem periimplantar  

Para a avaliação do sangramento do sulco periimplantar, será utilizado um índice dicotômico. 

Após a sondagem periimplantar observou-se a presença (+) ou ausência (-) do sangramento à 

sondagem nas quatro faces (vestibular, mesial, distal e lingual) onde foram mensuradas as 

profundidades de sondagem14. 

 

d. Supuração periimplantar  

O exame será  realizado através de pressão digital na mucosa periimplantar no sentido ápico-

coronal. Será utilizado um critério dicotômico presente (+), quando for possível visualizar 

exsudato através do sulco periimplantar e ausente (-) quando não foi observada esta condição. 

 

Exame tomográfico, processamento e análise por subtração 

Tomografias padronizadas serão obtidas na área de interesse imediatamente antes do 

procedimento cirúrgico para enxertia subantral, até 10 dias após a realização do enxerto e 6 

meses após a enxertia (imediatamente antes da instalação dos implantes). A padronização das 

tomografias será obtida utilizando o mesmo tomógrafo e na mesma clínica de radiologia 

odontológica (todos os custos dos exames serão cobertos pelo projeto). Tendo como 

parâmetro tomográfico para a avaliação do enxerto:  avaliação de mudanças da altura do osso 

antes e após a enxertia. A  imagem de cada tomografia será  analisada, na tela do computador, 

por um único examinador através do software Osirix® . 

O sucesso do implante será  baseado na avaliação clínica e radiográfica que seguem os 

critérios de Buser36:  ausência de mobilidade clínica do implante; ausência de dor ou sensação 

subjetiva;  ausência de infecção peri-implantar recorrente; e  ausência de transparências rádio 

contínuas em torno da implante 6 meses após a sua instalação. 

 

ORÇAMENTO DETALHADO (DE TODOS OS ITENS) 

Proposta orçamentária detalhada e justificativa 

Itens 
 

Materiais Valores 
(R$) 
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Material para síntese dos materiais de acordo com as BPF e 
caracterização físico-quimica dos materiais ( reagentes, vidraria, 
filtros para sistema de purificação de água), reagentes e meios de 
cultura para testes de citoxicidade e microbiológicos,in vitro, dos 
materiais.  

40.000,00 

Material para a realização dos procedimentos cirúrgicos de enxertia 
e de instalação dos implantes (2 procedimentos cirúrgicos para 
cada voluntário) 

3.186,69 

Conjunto de processamento do aparelho SEPAX p/ 
Medula Óssea e Sangue Periférico 

36.000,00 

Implantes dentários e componentes protéticos 5.070,00 
Medicamentos para os voluntários (antibióticos, antiinflamatórios, 
analgésicos e antissepticos) 

2.000,00 
 

Membranas de colágeno Bio-Gide (20 unidades)  
   16.128,00 

Material de 
Consumo 

SUB-TOTAL: 102.384,69 
Seladora para tubos PVC presentes em segmentos das bolsas de uso 
médicolaboratorial 
Contador Hematológico Mindray 
Capela de Fluxo Laminar Vertical 
Cadeira UNIK E4 (KAVO) para o ambulatório do INTO 
Fisiomocho Klinic 

20.000,00 
 

37.500,00 
27.800,00 
12.426,34 

764,00 

 
Equipamentos 
Permanente 
(Grupo Vida) 

SUB-TOTAL:  98.490,34 
Pessoa jurídica: Laboratório de prótese dentária para confecção da 
reabilitação protética dos voluntários de pesquisa (n=40); 
Pessoa jurídica: Tomografias computadorizadas antes e apos os 
procedimentos cirúrgicos (Total 40 tomografias, cada R$180,00) 
Pessoa Física: Instalação elétrica e hidráulica do equipo 
odontológico no ambulatório de Cirurgia Maxilo-Facial do INTO 
 

 
20.626,54 

 
8.000,00 

 
5.000,00 

Serviço de 
terceiros 

SUB-TOTAL: 33.626,54 
 TOTAL: 234.501,57 
Justificativa 

Os equipamentos permanentes serão de caráter multiusuário e atenderá à Unidade de 

Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Antonio Pedro, local onde se encontra o 

equipamento SEPAX.  

 

1. Seladora para tubos PVC presentes nas bolsas de uso medico laboratorial: Permite soldas 

em tubos de PVC dos conjuntos de processamento do equipamento SEPAX; 

2. Contador Hematológico Mindray: Este contador de células hematológicas será utilizado 

logo após a aférese do sangue periférico com uma alíquota de 1 mL antes e após o 

processamento do sangue periférico no SEPAX; 



 17 

3. Capela de Fluxo Laminar Vertical: Esta capela será utilizada durante o procediemento de 

transferência da bolsa de aférese para o conjunto de procesamento SEPAX e também para a 

obtenção de uma aliquota de sangue periférico para contagem de células. 

Material de consumo: 

O material para a realização da síntese dos materiais serão adquiridos pelo CBPF. O material 

de consumo que serão utilizados nas cirurgias para a implantação dos biomateriais e em uma 

segunda etapa para a instalação dos implantes (campos cirúrgicos estéril, anestésicos locais, 

agulhas, luvas, fios de sutura, membranas de colageno, implantes osseointgráveis (parafusos 

de titânio)), medicamentos para os voluntários de pesquisa e os conjuntos descartáveis para 

processamento do sangue periférico no equipamento SEPAX. 

Serviços de terceiros pessoa jurídica 

Todos os voluntários de pesquisa serao reabilitados proteticamente através de proteses sobre 

implantes. Os voluntários serão moldados no Núcleo de Pesquisa Clínica em Odontologia da 

UFF e as próteses serão confeccionadas em Laboratório de Prótese especializado para depois 

serem instaladas nos voluntários no NPCO/UFF. 
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I) Laboratório de Biomateriais do CBPF. O grupo tem larga experiência em síntese e 

caracterização de biomateriais em especial os fosfatos de cálcio e compósitos na forma 

matrizes e revestimentos para uso clínico em processos de regeneração óssea. Nos últimos 

anos o laboratório vem se especializando no desenvolvimento de nanobiomateriais para uso 

como carreadores de proteínas, peptídeos e fatores de crescimentos e fármacos. Equipe: 

Alexandre Malta Rossi (coordenador do projeto, PhD, síntese e caracterização de fosfatos de 

cálcio, CNPQ IC, 20 horas semanais), Elena Mavropoulos Oliveira Tude (PhD, química, 

preparação de biomateriais, 8 horas semanais), Andréa M. Costa (mestre em química, 

caracterização físico-quimica dos biomateriais, 8 horas semanais), Silvia Rachel de 

Albuquerque Santos (Química, preparação dos biomateriais, 16 horas semanais); Carlos 

Alberto Soriano de Souza e Marcelo Tanaka (Pós-doutorandos, síntese e caracterização dos 

materiais, 12 horas semanais); André Linhares Rossi (PhD, Biólogo, microscopia de luz e 

eletrônica, 12 horas semanais). 

2) Núcleo de Pesquisa Clínica em Odontologia e Núcleo de Terapia Celular da UFF. O 

grupo tem longa experiência na análise da biocompatibilidade de materiais para enxerto 

ósseo, em particular os derivados de hidroxiapatita, bem como na investigação do processo de 

biomineralização, utilizando técnicas histomorfométricas. Nos últimos anos vem se dedicando 

à pesquisa clínica de novos materiais. Equipe: Mônica Diuana Calasans Maia (PhD, cirurgia 

experimental e anatomo-patologia, 20 horas semanais, Apresenta certificação em Bioética e 

Boas Práticas Clínicas), Gutemberg Gomes Alves (PhD, Biólogo, citoxicidade de 

biomateriais, 8 horas semanais), José Mauro Granjeiro (PhD, bioanálise, 4h semanais); 

Adriana Brandão Ribeiro Linhares (PhD, bióloga, citoxicidade biomateriais, 6 horas 

semanais), Rodrigo Figueredo de B. Resende (Mestre e doutorando do Programa de Pós-

Graduação em Odontologia, 16 horas semanais), Carlos Mourão (Mestre em Implantodontia e 
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Doutorando do Programna de Pós-Graduação em Odontologia, 20 horas semanasi) e Rafael 

Seabra Louro (PhD, Cirurgiao Buco-Maxilo-Facial, 20 horas semanais). 

3) INMETRO – Programa de Bioengenharia. O Programa de Bioengenharia desenvolve os 

parâmetros normatizados para avaliação de dispositivos médicos aplicados à terapia celular, 

bem como ensaios alternativos ao uso de animais aplicados à produtos da nanotecnologia. 

Pesquisador: José Mauro Granjeiro (PhD, bioensaio in vitro, 12 horas semanais). 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Projeto: “AVALIAÇÃO CLÍNICA DE FOSFATO DE CÁLCIO NANOESTRUTURADO E 
ABSORVÍVEL ASSOCIADO À CÉLULAS OSTEOPROGENITORAS COMO ALTERNATIVA À 
HIDROXIAPATITA CERÂMICA PARA USO NA REDE SUS NA REGENERAÇÃO ÓSSEA” 
 
Pesquisadora responsável: Profª Mônica Diuana Calasans Maia 
Instituição: Universidade Federal Fluminense 
Nome do (a) voluntário(a):_____________________________________________________________ 
Idade:_______________ RG:_______________________ CPF: _______________________________ 
 
O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar como participante da pesquisa no estudo chamado 

“Avaliação clínica de fosfato de cálcio nanoestruturado e absorvível associado à células 

osteoprogenitoras como alternativa à hidroxiapatita cerâmica para uso na rede SUS na regeneração 

óssea” sob a responsabilidade da pesquisadora Profª Dra. Mônica Diuana Calasans Maia. A proposta 

deste estudo é avaliar um novo material utilizado para substituir o osso perdido e permitir o ganho de 

osso para a colocação de implantes dentários . O passo a passo do que será feito neste estudo  busca o 

bem estar do participante da pesquisa e a boa documentação de tudo que será feito. Para começar será 

feito um exame da boca, perguntas sobre a  saúde de cada participante, fotografias dos dentes e da 

gengiva (fotografias do rosto não serão feitas) e um pedido de tomografia computadorizada do seio 

maxilar. Todos os participantes da pesquisa e seus médicos terão direito e acesso a todos os resultados 

de exames realizados nesse estudo. Os participantes não terão custos com os exames que farão. Após 

esta  avaliação, o participante poderá ou não estar participando deste estudo e sendo assim poderá ser 

interrompida a sua participação como participante de pesquisa. Nos casos de entrar no estudo o 

participante irá preencher e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido elaborado com duas 

cópias, sendo que uma fica com o participante da pesquisa ou por seu representante legal e uma fica 

com o pesquisador. A cirurgia será feita após a completa sensação de anestesia local, sem dor ou 

desconforto ao participante da pesquisa. Na região onde não existe dentes abaixo do seio maxilar será 

feita a abertura da gengiva (incisão) e logo depois será feita uma janela no osso para preenchimento 

com o material novo que substitui o osso que foi perdido. No outro grupo de participantes será feito o 

preenchimento com o material novo misturado com células do sangue do próprio participante, essas 

células serão obtidas após a centrifugação do sangue do participante em um aparelho no mesmo dia da 

cirurgia, após o preenchimento, o local será fechado com pontos simples nos dois grupos.   Após a 

cirurgia todos os participantes receberão medicação para limpeza do local, medicamentos para evitar 

dor, inflamação e antibióticos sem custos. Seis meses depois, os participantes da pesquisa farão um 

exame de imagem chamado tomografia computadorizada para avaliar quanto de osso novo cada 

participante ganhou com a primeira cirurgia, após a medição uma nova cirurgia será feita para 

colocação dos implantes dentários no osso novo. Após a segunda cirurgia os mesmos cuidados e 

medicação que foram feitos depois da primeira cirurgia serão repetidos. Depois de 3 meses da 

colocação dos implantes dentários os participantes da pesquisa serão moldados para fazer a prótese 

nova que substitui os dentes na mastigação.  Os benefícios esperados para os participantes da pesquisa 

serão ganhar osso na região que não tem osso nem dentes para depois ter uma quantidade de osso 

suficiente para a colocação de implantes dentários e receber uma prótese. Em casos de dúvidas sobre os 
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 procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com o estudo, todos os participantes 

da pesquisa podem telefonar para os telefones da pesquisadora principal, Profa. Monica, 981535884/ 

26299803. A participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer momento 

sem prejuízo na continuidade do tratamento. As informações referentes ao nome dos participantes da 

pesquisa não serão anunciadas.  Foi contratado para a realização desse estudo um seguro para todos os 

participantes da pesquisa em casos de eventuais problemas  provocados pelo pesquisador e seus sub-

pesquisadores. Todos os participantes da pesquisa terão direito a indenização e assistência integral 

gratuita, em caso de danos decorrentes da participação na pesquisa. Além disso, todos os participantes 

da pesquisa e seus acompanhantes serão ressarcidos (reembolsados) das despesas de transporte e 

alimentação, esse reembolso será realizado em dinheiro entregue ao participante de pesquisa ou seu 

acompanhante a cada consulta para realização de procedimento e/ou revisão.  Em caso de dúvida sobre 

o estudo o participante da pesquisa  deverá entrar em contato  com o Comitê de Ética do Hospital 

Universitário Antonio Pedro, no endereço:  Rua Marques do Paraná, 303/4º andar  ou através do 

telefone 26299189. O Comitê de Ética em Pesquisa é uma comissão composta por profissionais de 

diferentes áreas, com experiência em avaliar estudos envolvendo seres humanos  e tem a função de  

proteger o bem estar dos participantes da pesquisa, através da avaliação ética, legal, social e científica 

do estudo que será realizado. Este estudo só será interrompido em caso de urgência, para manter a 

proteção dos participantes da pesquisa e será imediatamente comunicada ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) e à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Nos casos de necessidade de 

interrupção sem urgência o estudo só será interrompido após análise e manifestação, por parte do 

Sistema CEP/CONEP, que foi o sistema responsável pela sua aprovação.   

 
Eu,___________________________________________________________________________ 
declaro ter sido informado e concordo em participar, como participante da pesquisa acima descrito. 
 
Niterói, _____ de _________________ de 2015. 
 
 
_________________________-___________________         
__________________________________ 
Nome e assinatura do paciente ou de seu responsável legal                        Testemunha 
 
 
____________________________________________        __________________________________ 
Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento                    Testemunha 
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