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RESUMO 

 

 

Amaral Jr, M. Avaliação in vivo de microesferas de hidroxiapatita carbonatada 
nanoestruturada contendo flúor [dissertação]. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2020. 

 

 
 

O tratamento dos defeitos ósseos ainda hoje é um desafio enfrentado pela 

clínica diária. A busca por um material ideal vem sendo alvo das pesquisas a fim de 

suprir a necessidade dos pacientes, como uma alternativa ao enxerto autógeno, 

evitando a morbidade de novos sítios cirúrgicos. Métodos alternativos para uma 

regeneração óssea têm sido apresentados através de materiais biomiméticos que 

possam ser biocompatíveis e osteocondutores. Dentre esses materiais, a 

hidroxiapatita apresenta características físico-químicas que permitem substituições 

iônicas a fim de alcançar os aspectos ideais para mimetizar a apatita biológica. O 

objetivo deste estudo foi avaliar in vivo a biocompatibilidade, os efeitos 

osteocondutores e de bioabsorção de microesferas de hidroxiapatita carbonatada 

nanoestruturada contendo flúor. As microesferas foram caracterizadas previamente a 

sua instalação nos defeitos ósseos através de, Difração de Raios X (DRX), 

Espectroscopia Vibracional no Infra Vermelho por Transformada de Fourier (EVIVTF) 

e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Os defeitos ósseos mediam 2 mm de 

diâmetro e, foram realizados em tíbias de ratos Wistar (n=40), os quais foram divididos 

aleatoriamente em 4 grupos experimentais: Grupo I, controle, contendo coágulo, 

Grupo II, hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada 37 ºC (cHA), grupo III, 

hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada contendo flúor 2% (cHAF 2%), e grupo IV 

hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada contendo flúor 5% (cHAF 5%). Após os 

períodos experimentais de 7 e 21 dias os animais foram eutanasiados (n= 

5/grupo/período experimental). As amostras obtidas foram processadas 

histologicamente para análise descritiva e histomorfométrica. A análise estatística, 

com médias e intervalos de confiança (p<0,05), foi baseada no teste paramétrico Two-

Way ANOVA e pós teste de Tukey para avaliação entre os grupos e, o teste T de 

Student para avaliação das diferenças entre os mesmos grupos nos diferentes 

períodos experimentais. Os resultados dos testes foram relacionados aos parâmetros 



 
 

de osso neoformado, que demonstrou maior formação no grupo coágulo seguido da 

cHA, biomaterial remanescente que apresentou maior remanescente no grupo cHAF 

2% e, tecido conjuntivo que evidenciou maior quantidade no grupo cHA. Conclui-se 

que a adição de flúor altera as características físico-químicas dos biomateriais 

aumentando a cristalinidade, a neoformação óssea ocorre em todos os grupos e, a 

taxa de absorção foi menor nos grupos contendo flúor ao final de 21 dias. Sendo assim 

os biomateriais contendo flúor são biocompatíveis e osteocondutores, porém não 

apresentaram melhores resultados no reparo ósseo quando comparados com os 

grupos coágulo e cHA. 

 

Palavras-chave: Biocompatibilidade, Hidroxiapatita, Flúor, Ratos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Amaral Jr, M. In vivo evaluation of nanostructured carbonated hydroxyapatite 
microspheres containing fluorine [dissertation]. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2020. 
 

 

 

The treatment of bone defects is still a challenge in the medical and dental fields. 

Science searches for ideal materials that improve the quality of life of patients, with 

minimal morbidity. Alternative methods for Bone regeneration requires biocompatible 

and osteoconductive biomimetic materials. Hydroxyapatite (HA), a widely used 

biomaterial, allows ionic substitutions to finetune its physicochemical characteristics to 

mimic the biological apatite. The aim of this study was to evaluate in vivo osteogenic 

and bio-absorptive properties of fluoride-containing nanostructured carbonated 

hydroxyapatite (cHAF) microspheres in rat tibiae with bone defects (n = 40). The 

microspheres were characterized using X-ray diffraction analysis, Fourier transform 

infrared vibrational spectroscopy and scanning electron microscopy prior to their 

installation in bone defects. The animals were randomly divided into four experimental 

groups, and the bone defects in each group were filled with either blood clot, cHA 37ºC, 

cHAF 2%, or cHAF 5%. After 7 and 21 days, the animals were euthanized, and the 

samples obtained were processed histologically for descriptive and histomorphometric 

analyses to assess the newly formed bone, remaining biomaterial, and connective 

tissue (ANOVA, p ≤ 0.05). The results demonstrated bone neoformation in all the 

groups; however, low absorption was observed at the end of the 21-day period in 

groups in which fluoride was used. The results demonstrated that fluoride-containing 

cHA is biocompatible and osteoconductive. However, the incorporation of fluoride did 

not improve bone repair. 

 

 

Keywords: Biocompatible materials, Durapatite, Nanotechnology, Rats. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

A medicina regenerativa ou engenharia tecidual é um campo de pesquisa 

interdisciplinar que tem por objetivo criar ou regenerar tecidos biológicos 

especializados de acordo com tecidos pré-existentes, a fim de restaurar funções 

normais dos indivíduos envolvidos (1, 2). O reparo do tecido ósseo ainda é um desafio 

nas áreas da odontologia e medicina, devido aos inúmeros casos de traumas, 

patologias, infecções, artroplastias entre outros (3).  

As técnicas terapêuticas que buscam o reparo ósseo, muitas vezes se tornam 

de grande morbidade para os pacientes envolvidos por se tratar de defeitos 

dependentes de enxertos ósseos para evitar deformidades bem como 

comprometimentos funcionais (4). Dentre as alternativas de enxertos ósseos, 

podemos dividi-los em autógenos, alógenos, xenógenos e aloplásticos (5, 6). Os 

enxertos autógenos são oriundos do mesmo indivíduo que receberá o tratamento, são 

considerados o “padrão-ouro” por terem propriedades osteogênicas, osteocondutoras 

e osteoindutoras (5, 6, 7). Porém apresentam a desvantagem de necessitarem de no 

mínimo um sítio doador do próprio paciente, aumentando assim a sua morbidade (3, 

6). Os alógenos são oriundos de seres humanos, porém com genótipos diferentes, 

como cadáveres de banco de ossos. Esse tipo de enxerto tem como principal 

vantagem não envolver um novo sítio cirúrgico no paciente, porém como desvantagem 

tem um aumento na chance de rejeição, infecção, atraso no período cicatricial e menor 

porcentagem de reparo tecidual (3, 8). Os enxertos xenógenos são aqueles onde os 

indivíduos doadores e receptores não pertencem à mesma espécie. Esses 

xenoenxertos são em sua maioria derivados da espécie bovina, porém também 

podem ser de origem suína e equina, tendo sua matéria-prima obtida pelo 

processamento de ossos longos, tendão, pericárdio e outras regiões anatômicas 

dessas espécies. Dentre suas principais vantagens, podemos citar a 

biocompatibilidade e a minimização da necessidade do uso de enxertos autógenos 

em alguns casos. Sua principal desvantagem ainda é o fato de a indicação estar 

restrita aos defeitos ósseos de menor amplitude (6). Os enxertos aloplásticos, ou 

sintéticos, se destacam pela disponibilidade e por evitar a manipulação de um novo 

sítio cirúrgico, diminuindo com isso os danos ao paciente em questão (9, 10). Esses 

materiais devem ser essencialmente biocompatíveis, não-inflamatórios, não-
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carcinogênicos e não-antigênicos. Suas características físico-químicas devem 

favorecer a osteocondução e estimular a osteoindução (8). Como desvantagem 

desses materiais, podemos citar o risco de rejeição, infecção e não absorção a longo 

prazo (8). 

Diante do conhecimento atual, a prática clínica deve ir ao encontro com da 

maior eficácia de tratamento com o menor potencial de morbidade para os pacientes. 

Sendo assim, o estímulo é desenvolver um material aloplástico que contemple as 

vantagens do enxerto autógeno e minimize as suas desvantagens. Nesse âmbito, a 

hidroxiapatita (HA), que é o constituinte mais importante da fase inorgânica de ossos 

e dentes, vem sendo utilizada amplamente nas áreas de odontologia e medicina 

devido às suas características químicas que permitem boas propriedades de 

osteointegração e biocompatibilidade (11, 12, 13, 14, 15). No entanto clinicamente a 

HA sintética não apresenta boas características de bioabsorção por permanecer no 

local implantado durante longo período de tempo (24). Com isso, estudos vêm sendo 

realizados por pesquisadores de diversas áreas a fim de alterar as características 

físico-químicas da HA estequiométrica no intuito de melhorar a resposta biológica e 

consequentemente observar resultados positivos no reparo ósseo de diversos 

biomateriais (16, 17, 18, 60).  

Alguns desses biomateriais são produzidos a partir de substratos metálicos, 

poliméricos, naturais, sintéticos, cerâmicos ou compósitos. A HA é um tipo de 

cerâmica composta por fosfato de cálcio que tem sido amplamente utilizado devido a 

sua estrutura cristalina, a qual desenvolve uma importante função de permitir com que 

ela sofra substituições iônicas em alguns sítios específicos por vários elementos como 

Zn2+, F-, Sr2+, Mg2+, Mn2+, Cd2+, Ba2+  e outros a fim de melhorar suas propriedades 

físico-químicas no intuito de ter melhor resposta biológica e clínica (19). Dentre a 

alterações que podemos realizar na fórmula da HA em busca de propriedades físico-

químicas favoráveis à aplicação clínica, existem 3 possibilidades em relação aos 

sítios. Essas formas são alterando o sítio Ca2+, o sítio PO3-4 e o sítio (OH-), fazendo 

com que os elementos alterados gerem à HA propriedades biológicas e 

funcionalidades especiais (15). A neoformação óssea quando íons são associados à 

estrutura da HA apresenta bons resultados com efeitos desejados como: excelente 

osteocondutividade, biocompatibilidade (20, 21), ausência de toxicidade local e 

sistêmica, boa união ao tecido ósseo (20, 22) e construção de arcabouço para eventos 

celulares ocorridos dentro de regeneração tecidual (29).  
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A hidroxiapatita carbonatada tem demonstrado através de estudos prévios, sua 

melhor absorção quando comparada a hidroxiapatita estequiométrica pelo fato de sua 

cristalinidade ser menor durante a síntese em baixas temperaturas (31). 

A presença do flúor na estrutura da apatita biológica estimula pesquisas a fim 

de avaliar a síntese e a possibilidade de utilização como biomateriais (25). Estudos 

recentes vêm demonstrando que a fluorapatita (FA) a partir da alteração seletiva do 

sítio (OH-) por F-, confere novas propriedades biológicas ao material demonstrando 

um grande potencial osteogênico (23). Alguns testes foram realizados para avaliar a 

dureza, o módulo de elasticidade, tenacidade à fratura e fragilidade das esferas com 

as substituições em diferentes porcentagens (26,27).  Sendo o flúor um elemento-

chave na remodelação óssea e na promoção de osteogênese quando administrado 

em doses apropriadas, estudos atuais in vitro vêm investigando as concentrações de 

flúor que geram melhores respostas osteogênicas, permitindo assim uma avaliação 

da performance biológica do composto (28). 

Essas distinções na fórmula da hidroxiapatita carbonatada com incorporação 

de flúor ainda não foram amplamente descritas na literatura, necessitando assim de 

mais estudos comparativos. Essas mudanças geram impacto principalmente na 

cristalinidade, textura superficial e solubilidade, interferindo assim diretamente no 

comportamento biológico desses materiais. Todas essas alterações prévias à 

implantação do biomaterial são confirmadas através de uma combinação de 

caracterizações físicas e químicas como a difração de raios x, espectroscopia 

vibracional no infravermelho e microscopia eletrônica de varredura entre outras (30). 

Diante do exposto e baseado na literatura atual o objetivo deste estudo é 

avaliar, através de defeitos ósseos não críticos, a biocompatibilidade e bioabsorção 

das microesferas de hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada contendo flúor a 2% 

e 5% quando comparadas aos grupos coágulo e  hidroxiapatita carbonatada sem a 

presença de flúor após 7 e 21 dias, visando testar o potencial do reparo ósseo para 

confecção de um novo biomaterial para substituição óssea. 
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2. PROPOSIÇÃO  

 

 

2.1 Objetivo geral: 

 

 

Avaliar a biocompatibilidade, os efeitos osteocondutores e de absorção dos 

grupos contendo microesferas de hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada 37 ºC 

(cHA/Grupo II), hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada contendo flúor 2% (cHAF 

2%/ Grupo III) e hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada contendo flúor 5% (cHAF 

5%/ Grupo IV) quando comparados ao grupo coágulo (Grupo I), em tíbias de ratos nos 

períodos experimentais de 7 e 21 dias. 

 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

 

2.2.1 Caracterizar físico-quimicamente os biomateriais testados através da 

Espectroscopia por Absorção Atômica (EAA), Difração de Raios X (DRX), 

Espectroscopia Vibracional no Infra Vermelho por Transformada de Fourier (EVIVTF) 

e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV); 

 

2.2.2 Avaliar histologicamente de forma descritiva e subjetiva o reparo ósseo 

após a implantação dos diferentes materiais; 

 

2.2.3 Avaliar quantitativamente a presença de osso neoformado, biomaterial 

residual e tecido conjuntivo nos grupos experimentais, através da análise 

histomorfométrica. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

3.1 Aspectos éticos 

 

 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal Fluminense (CEUA-UFF) em novembro de 2018 sob o nº de 

protocolo 3314300818 (Anexo II), onde todos os procedimentos adotados para 

criação, tratamento, manutenção e eutanásia dos animais foram realizados de acordo 

com a Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais para Fins Científicos 

e Didáticos – DBCA (Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal – 

CONCEA, 2013) e as Diretrizes da Prática de Eutanásia do CONCEA (CONCEA, 

2013). Objetivando uma melhor transparência e sistematização das informações deste 

estudo foram utilizadas as diretrizes do Animal Research: Reporting of In Vivo 

Experiments (ARRIVE®) (32) e do Planning Research and Experimental Procedures 

on Animals (PREPARE®) (33). 
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3.2 Síntese dos biomateriais 

 

 

As amostras de cHA compostas por partículas menores que 20 nm com 

estequiometria variando entre 1,6<Ca/P<2,0, foram sintetizadas e caracterizadas no 

Laboratório de Biomateriais (LABIOMAT) do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 

(CBPF). As cHAs foram sintetizadas em 2 diferentes concentrações de flúor, 2% e 

5%, sem receber tratamento térmico (não sinterizadas), e foram comparadas com a 

cHA 37 ºC também sem tratamento térmico. Os biomateriais foram caracterizados 

antes da implantação na tíbia dos animais para definir características estruturais e 

superficiais através da técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 

cristalinidade através da Difração de Raios X (DRX) e, composição química através 

da Espectroscopia Vibracional no Infravermelho por Transformada de Fourier (EVIVF) 

e Espectroscopia de Absorção Atômica (EAA). 

O preparo da cHA 37 ºC seguiu o método de precipitação por via úmida 

contendo 6% wt CO3 e razão Ca/P ≥ de 1,67, em temperatura de síntese de 37 °C 

pela adição de fosfato de amônio ((NH4)2HPO4), de carbonato de amônio ((NH4)2CO3) 

e nitrato de cálcio (Ca(NO3)2.4H2O). Utilizou-se uma taxa de adição de 30 mL/min, 

com agitação mecânica de 240rpm, tempo de digestão de 180 minutos e pH= 9. 

O preparo  das cHAF 2% seguiu o método de precipitação por via úmida 

contendo 6% wt CO3 e razão Ca/P de 1,67, em temperatura de síntese de [37ºC] pela 

adição de 0,4713M (NH4)2HPO4 e 0,0096M (NH4)2CO3 a 0,7967M Ca(NO3)2.4H2O e 

0,0032M [NH4F]. Utilizou-se uma taxa de adição de 30 ml/min, com agitação mecânica 

de 240 rpm, tempo de digestão de 180 minutos e pH= 9. 

O preparo  das cHAF 5% seguiu o método de precipitação por via úmida 

contendo 6% wt CO3 e razão Ca/P de 1,67, em temperatura de síntese de [37ºC] pela 

adição de 0,4712M (NH4)2HPO4 e 0,0096M (NH4)2CO3 a 0,7967M Ca(NO3)2.4H2O e 

0,0080M [NH4F]. Utilizou-se uma taxa de adição de 30 ml/min, com agitação mecânica 

de 240 rpm, tempo de digestão de 180 minutos e pH= 9. 

Uma vez que a adição dos reagentes foi concluída, o sólido sintetizado foi 

lavado com água ultrapura (MilliQ®, Millipore Corporation, Billerica, MA, USA) até a 

neutralização do pH ao nível de pH=7 sendo então filtrado sob vácuo para obtenção 

de uma pasta. 
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O material pastoso foi seco por processo de liofilização e separado através de 

peneiras de aço inox, para evitar a contaminação, segundo faixa de granulometria 

entre 37 µm e 74 µm. 

Os materiais em forma de pó (<74µm) dos respectivos biomateriais foram 

misturados a uma solução de alginato de sódio 1% na proporção de 15:1 com agitação 

para a formação de uma pasta cerâmica. Por extrusão através de agulha 24G (BD), a 

pasta cerâmica foi gotejada em solução de cloreto de cálcio (CaCl2), para a conversão 

do alginato de sódio em alginato de cálcio, transformando-se em esferas. As esferas 

ficaram na solução de cloreto de cálcio durante 24 horas e após este período foram 

lavadas 5 vezes com 500mL de água ultrapura (MilliQ®). As esferas obtidas foram 

secadas em estufa a 60 ºC e depois separadas usando peneiras na faixa de 425 a 

600 μm. Esses materiais foram embalados e esterilizados em radiação gama (15 kGy 

por amostra), através do Irradiador de Cobalto 60 numa taxa de dose de19.72 Gy/min 

durante 760 minutos (COPPE – Instituto Alberto Luiz Coimbra/UFRJ), sendo lacradas 

até o procedimento cirúrgico. 

Amostras foram utilizadas para realização de técnicas de Difração de Raios X 

(DRX) a fim de avaliar o grau de cristalinidade do material, Espectroscopia de 

Absroção Atômica (EAA) para determinação dos elementos químicos presentes, 

porcentagens e proporção cálcio-fósforo (Ca/P), Espectroscopia Vibracional no 

Infravermelho por Transformada de Fourier (EVIVTF) a fim de identificar e avaliar a 

composição química e por final, uma amostra destas esferas com dimensões de 425 

μm à 600 μm foi separada para a caracterização estrutural e superficial através de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV)(Centro de Microscopia Eletrônica da 

Universidade Estadual de Santa Cruz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

3.3 Grupos experimentais 

 

 

Foram utilizados 40 ratos Wistar, fêmeas, pesando de 250 a 300 gramas, de 2 

a 3 meses de idade, fornecidos pelo Núcleo de Animais de Laboratório (NAL), da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, Rio de Janeiro. Durante todo o 

período experimental os animais foram mantidos em mini-isoladores (n=1) e 

alimentados com ração peletizada e água ad libitum. Os animais foram distribuídos 

em 4 grupos experimentais, sendo Grupo I, controle, contendo coágulo, Grupo II, 

hidroxiapatita Carbonatada Nanoestruturada 37 ºC (cHA), grupo III, hidroxiapatita 

Carbonatada Nanoestruturada contendo flúor 2% (cHAF 2%), e grupo IV hidroxiapatita 

Carbonatada Nanoestruturada contendo flúor 5% (cHAF 5%), contendo 10 animais 

cada. Cada grupo experimental foi subdividido em dois períodos experimentais de 07 

e 21 dias (n=5) (Figura 1). O tamanho da amostra deste estudo foi baseado em 

informações de estudos anteriores descritos na literatura. Assim foram utilizados o 

mesmo modelo animal, área anatômica de estudo e tipo de material e métodos. Além 

disso, este estudo seguiu os princípios e diretrizes dos 3Rs (Refinamento, Redução e 

Substituição). 
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3.4 Procedimento cirúrgico 

 

 

Todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados sob anestesia geral no 

Laboratório de Experimentação Animal pertencente ao Núcleo de Animais de 

Laboratório (NAL), da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro. Os 

animais foram privados de ração, seis horas antes do ato operatório, porém não de 

água. Sendo pesados em balança digital de precisão (Segma 40® - Segma indústria, 

São Caetano do Sul, São Paulo, SP, Brasil). A indução e manutenção anestésica 

foram realizadas com a administração de 100 mg/kg de uma solução de Quetamina 

(Francotar® – Virbac – Jurubatura, São Paulo, SP, Brasil), 10 mg/kg de Xilazina 

(Sedazine® – Fort Dodge, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e 5 mg/kg de Midazolam 

(Eurofarma, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) diluída em solução salina à 0,9% e  aplicados 

por via intramuscular. Após observar ausência de reflexos à dor, foi realizada a 

tricotomia e em seguida a antissepsia do campo operatório. Cada animal foi 

posicionado em decúbito lateral na mesa operatória e realizada a aposição dos 

campos cirúrgicos esterilizados, isolando-se a região a ser operada. Inicialmente foi 

realizada uma marcação e incisão vertical com cerca de 2 cm na região da tíbia direita 

do animal com a utilização de lâmina cirúrgica número 15c (Solidor® - Lamedid – 

Osasco, São Paulo, SP, Brasil) (Figura 2A) e logo em seguida, foi realizado o 

descolamento da pele, tela subcutânea e periósteo da região com a utilização do Molt 

nº9 (Molt Quinelato® - Quinelato – Rio Claro, São Paulo, SP, Brasil) para a exposição 

óssea. Utilizando um contra angulo com redução 20:1 (Kavo 500®, Kavo Dental, 

Singapura) acoplado a um motor cirúrgico (Driller sin plus®, SIN, Jardim Anália 

Franco, São Paulo, SP, Brasil), com irrigação abundante de solução de cloreto de 

sódio a 0,9% (Darrow Laboratórios S.A., Areal, RJ, Brasil), foi realizada uma 

perfuração com uma fresa de 2 mm de diâmetro (FRLD 2020, SIN, Jardim Anália 

Franco, São Paulo, SP, Brasil) (Figura 2B) na epífise proximal da tíbia para romper o 

osso cortical e criar o defeito planejado com a fresa esférica de 2 mm (Figura 2C). Os 

defeitos ósseos de 2mm foram preenchidos com 6 mg de biomaterial de acordo com 

os grupos experimentais divididos de forma randomizada através de envelopes com 

a numeração dos grupos desse estudo (Figura 2D): Grupo I, os defeitos foram 

preenchidos por coágulo Grupo II, os defeitos foram preenchidos com microesferas 

de cHA a 37 ºC, grupo III, os defeitos foram preenchidos com microesferas de cHAF 
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2% e grupo IV, os defeitos foram preenchidos de microesferas de cHAF 5% (Figura 

2E). Após o término dos procedimentos cirúrgicos, foram realizadas suturas por 

planos anatômicos: no musculo foi utilizado fio de poliglactina 910 (Vicryl® - Ethicon 

– Vila Olímpia, São Paulo, SP, Brasil) e na pele fio de Nylon 5.0 (Mononylon® - Ethicon 

– Vila Olímpia, São Paulo, SP, Brasil) (Figura 2F). Para a recuperação anestésica, os 

ratos foram devolvidos aos mini-isoladores, sendo permitido aos animais ração e água 

ad libitum. Todos os animais foram observados diariamente a fim de avaliação e 

registros de qualquer complicação pós-operatória. Os animais receberam como 

medicação pós-operatória, Meloxican (Maxicam® - Ourofino pet - Osasco, São Paulo, 

SP, Brasil) injetável 15 mg/1,5 ml: 1 mg/kg a cada 24 horas e Cloridrato de tramadol 

(Tramal® -  Pfizer, São Paulo, SP, Brasil): 10 mg/kg, via subcutânea a cada 12 horas, 

ambos por um período de 3 dias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Procedimentos cirúrgicos realizados. (A) Marcação da região a ser incisada; (B) 

Primeira perfuração tibial; (C) Defeito preenchido com coágulo; (D) Defeito sendo preenchido 

com biomaterial; (E) Defeito preenchido com biomaterial; (F) Sutura. 
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3.5 Obtenção das amostras 

 

 

Após os períodos experimentais de 7 e 21 dias, os animais foram eutanasiados 

(n=5 por grupo) com sobredosagem da solução anestésica 200 mg / kg de quetamina 

(Francotar® – Virbac, Jurubatuba, São Paulo, SP, Brasil) e 20 mg / kg de xilazina 

(Sedazine® – Fort Dodge, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), em uma mesma seringa e 

administrado por via intramuscular. Somente após a ausência dos sintomas álgicos 

do animal foi iniciada a obtenção das amostras. 

A remoção da tíbia do animal foi realizada com discos diamantados montados 

em mandril (K. G. Sorensen®, Cotia, SP, Brasil) para peça reta (Kavo®) acoplado a 

micromotor elétrico (Driller BLM 600 Plus®), sob baixa e intermitente rotação, com 

irrigação constante de solução salina fisiológica 0,9%. Após essa etapa, as carcaças 

dos animais foram congeladas e armazenadas em freezer à - 21ºC no próprio 

laboratório para posterior remoção para incineração. 

 As cinco amostras de cada grupo experimental foram dissecadas do tecido 

mole, fixadas durante 48 horas em formol 4% tamponado (tampão fosfato, pH 7,4) e 

submetidas a procedimento histológico padrão no Laboratório Associado de Pesquisa 

Clínica em Odontologia (LPCO) / UFF. Após fixação em formol, as amostras foram 

lavadas por 1 hora em água corrente, desmineralizadas em descalcificador de ossos 

e medula óssea (Allkimia® - Campinas, São Paulo, SP, Brasil), durante 48 horas para 

completa desmineralização, lavadas novamente para remoção do agente 

desmineralizador, desidratadas em concentrações crescentes de etanol (70, 80, 90 e 

100% - Rialcool® – Rio de Janeiro, RJ, Brasil) por 1 hora em cada concentração, e 

diafanizadas em dois banhos de xilol (Xileno® - Coremal – Recife, PE, Brasil), sendo 

1 hora cada. Finalizando com banhos de 1 hora cada em parafina I e II, e incluídas 

em “paraplast embedding media” SIGMA 58ºC-60ºC (Merck – Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil) utilizando os moldes metálicos previamente aquecidos. Cortes longitudinais 

(n=3) da tíbia do animal com 5 μm de espessura nos blocos de parafina foram obtidos 

em um micrótomo e montadas em lâminas para microscópio para posteriores 

colorações pelos métodos de Tricrômico de Masson (TM).  
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3.6 Microscópica descritiva 

 

 

A análise histológica descritiva das lâminas foi realizada no Laboratório 

Associado de Pesquisa Clínica em Odontologia (LPCO) / UFF. Para essa análise foi 

utilizado o microscópio de Luz de Campo Claro (OLYMPUS® BX43, Tóquio, Japão). 

A captura das imagens selecionadas foi realizada através de uma câmera 

(OLYMPUS® SC100, Tóquio, Japão) acoplada ao microscópio, associada a um 

software de alta resolução (CELLSENS® 1.9 Digital Image, Tóquio, Japão). Foram 

utilizadas objetivas de 10x para visualização mais ampla da área de interesse e de 

40x para obtenção de maiores detalhes celulares e teciduais. Em cada lâmina, foi 

considerada a presença de osso neoformado, biomaterial (quando existente) e tecido 

conjuntivo, bem como presença ou ausência de células inflamatórias. 
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3.7 Histomorfometria 

 

 

Imagens digitais das lâminas coradas em HE foram obtidas através de um 

microscópio de Luz de Campo Claro (OLYMPUS®, Tóquio, Japão). Cinco campos 

corridos por varredura correspondentes à área de interesse na interface osso-

biomaterial, sem sobreposição, foram capturados por um software de alta resolução 

(CELLSENS® 1.9 Digital Image, Olympus, Tóquio, Japão) com a objetiva de 40X. Em 

cada fotomicrografia foram classificadas áreas correspondentes a osso neoformado, 

biomaterial e tecido conjuntivo, sendo a interface de captura disponibilizada pelo 

software Image ProPlus® 6.0 (Media Cybernetics, Rockville, EUA). Os resultados 

foram automaticamente transferidos para uma planilha do software Microsoft Excel® 

(Windows Office 2016) para sua posterior análise estatística. As análises histológicas 

descritiva e histomorfométrica foram realizadas por um único observador cego quanto 

aos grupos experimentais. 

 

 

 

Figura 3: Imagem representative da grade de 361 cruzes e os pontos correspondentes ao tecido ósseo neoformado, 

biomaterial remanescente e tecido conjuntivo (Image ProPlus® 6.0). 
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3.8 Estatística 

 

 

A análise estatística foi realizada a partir da avaliação quantitativa de osso 

neoformado, biomaterial e tecido conjuntivo dos grupos experimentais formados por 5 

animais por grupo/período experimental. Os dados obtidos foram submetidos ao teste 

de normalidade Shapiro Wilk. Como os dados não passaram no teste, eles foram 

transformados em logaritmo (y=log y) e foram submetidos ao teste paramétrico Two-

Way ANOVA e pós teste de Tukey nas três variáveis comparadas, com o objetivo de 

verificar diferenças estatísticas na porcentagem entre os grupos e, o teste T de 

Student para avaliação das diferenças entre os mesmos grupos nos diferentes 

períodos experimentais (p<0,05). Esta análise foi realizada através do 

armazenamento dos dados no Microsoft Excel® e depois foram transferidos ao 

software Prism Graph Pad 6.0® (Inc. La Jolla, Califórnia, EUA). 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Análise dos Biomateriais 

 

4.1.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 

A microscopia eletrônica de varredura (SEM – Scanning eléctron 

microscopy) foi realizada após a confecção das esferas e antes da implantação nos 

animais. Através desta microscopia com a ampliação de 250x de magnificação foi 

possível ver um padrão muito similar entre todas as amostras. Com o aumento da 

ampliação para 5000x a imagem da cHAF 5% demonstrou um padrão superficial mais 

rugoso quando comparada aos outros biomateriais. Todos os biomateriais 

apresentam diâmetros com valores muito próximos entre si (Figura 4). 

 

 

 

 

Figura 4: Microscopia eletrônica de varredura dos biomateriais cHA 37ºC, cHAF 2% e cHAF 5%, 

respectivamente com ampliação de 250x (A, B, C) e ampliação de 5.000x (D, E, F) 
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4.1.2 Difração de Raios X (DRX) 

 

 

Na difração de raios x (XRD – X-ray Diffraction) realizada após a síntese 

do pó do biomaterial e antes da implantação nos animais demonstrou que os 

biomateriais apresentam picos correspondentes ao padrão da hidroxiapatita pura. 

Como todos os biomateriais foram sintetizados na mesma temperatura, os 

alongamentos foram similares entre si, porém ambos os materiais contendo flúor 

apresentaram picos maiores quando comparados ao biomaterial sem o flúor, 

demonstrando um padrão de alargamento que resulta em maior cristalinidade nos 

grupos cHAF 2% e cHAF 5%. Essa diferença de cristalinidade impacta diretamente 

na absorção desses biomateriais no meio biológico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Difração de Raios X (DRX) dos biomateriais. cHA 37ºC (Azul), cHAF 2% (Verde) e cHAF 

5% (Laranja). 
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4.1.3 Espectroscopia Vibracional no Infravermelho por Transformada 

de Fourier (EVIVTF) 

 

 

Na Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR – 

Fourier Transform Infrared Spectroscopy) o padrão observado das amostras remete 

aos padrões da hidroxiapatita sem demonstrar mudanças significativas 

correspondentes a concentração incorporada de flúor.  Além do espectro demonstrar 

o padrão semelhante com a hidroxiapatita, foi possível observar a substituição e 

incorporação do grupamento carbonato na fórmula, além de apresentar as bandas 

correspondentes à água e íons fosfato obedecendo os padrões da hidroxiapatita. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) dos biomateriais: cHA 

37ºC (Azul), cHAF 2% (Verde) e cHAF 5% (Laranja). 
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4.1.4 Espectroscopia de Absorção Atômica (EAA) 

 

 

Através das análises de espectroscopia de absorção atômica (AAS – 

Atomic Absorption Spectroscopy) e fluorescência de raios X (XRF – X-ray 

Fluorescence) observou-se que o teor real de flúor da amostra CHAF 2% não foi 

possível ser detectado apesar do seu valor teórico proposto durante a síntese ter sido 

de 2%. Já os valores da amostra CHAF 5% foram de 0,269% de flúor, valores 

inferiores ao valor teórico proposto de 5% durante a síntese. A razão Ca/P foi de 1,486 

para a amostra CHAF 2%, 1,558 para a amostra CHAF 5% e 1,846 para a amostra 

CHA 37ºC. A porcentagem de Ca foi de 34,04%, 37,50% e 38,70% nas amostras 

CHAF 2%, CHAF 5% e CHA 37ºC, respectivamente (Tabela 1). Devido à estabilidade 

estrutural do elemento flúor, sua dificuldade de incorporação gerou alterações 

significativas entre os valores teóricos iniciais e os valores reais finais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Resultados da Espectroscopia por absorção atômica (AAS) e Fluorescência de Raios X (XRF). Porcentagem de 

cálcio (Ca), fósforo (P), fluoride (F) and razão Ca/P. 
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4.2 Análises histológicas descritivas 

 

 

Ao final do período experimental de 7 dias observou-se que todos os grupos 

apresentavam preenchimento de tecido conjuntivo com infiltrado inflamatório escasso, 

ambos entremeando o osso neoformado. Observou-se ainda que o osso neoformado 

segue uma forma centrípeta no padrão de crescimento. Esse osso neoformado 

apresenta-se em maior número nos defeitos ósseos do grupo coágulo quando 

comparado aos mesmos defeitos dos grupos contendo biomateriais. Já nesses 

últimos, o defeito ósseo preenchido por cHA 37 ºC apresentou ligeiro aumento na 

quantidade de osso neoformado quando comparados aos demais. Nota-se a presença 

de osso primitivo na periferia dos defeitos distinguindo-se estruturalmente do osso 

neoformado presente no interior dos defeitos ósseos (Figura 7). 

Ao final do período experimental de 21 dias observou-se um decréscimo na 

quantidade de tecido conjuntivo e infiltrado inflamatório, sendo o conjuntivo substituído 

por osso neoformado, quando comparados ao período experimental anterior. O grupo 

coágulo apresentou trabéculas ósseas mais espessas, maduras e em maior 

quantidade quando comparada aos grupos contendo biomateriais. Dentre os grupos 

dos biomateriais, destaca-se a maior taxa de osso neoformado no grupo contendo 

cHA e presença moderada de biomateriais de aspecto particulado. Já os grupos 

contendo flúor apresenta grande quantidade de biomaterial de aspecto particulado 

sendo estes, por vezes, envoltos por osso neoformado. Notou-se a presença de osso 

pré-existente na periferia dos defeitos distinguindo-se morfologicamente do osso 

neoformado em ambos os períodos experimentais (Figura 8). 
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Período experimental: 7 dias  

Figura 7: Fotomicrografia dos grupos coágulo (A e B), cHA 37º (C e D), cHAF 2% (E e F) e 
cHAF 5% (G e H), com ampliação de 10x (A, C, E e G) e 40x (B, D, F e H) respectivamente. 
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Período experimental: 21 dias 

Figura 8: Fotomicrografia dos grupos coágulo (A e B), cHA 37º (C e D), cHAF 2% (E e F) e 
cHAF 5% (G e H), com ampliação de 10x (A, C, E e G) e 40x (B, D, F e H) respectivamente. 
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4.3 Análises histomorfométrica e estatística 

 

 

As médias e intervalos de confiança baseada no teste paramétrico Two-

Way ANOVA e pós teste de Tukey (p<0,05) relacionados aos parâmetros de osso 

neoformado, tecido conjuntivo e biomaterial remanescente foram realizados nos 4 

grupos experimentais. O teste T de Student foi utilizado para avaliação das diferenças 

entre os mesmos grupos nos diferentes períodos experimentais  

Osso neoformado:  

Através da avaliação histomorfométrica observou-se maior quantidade de 

osso neoformado nos o grupos I (coágulo) e II (cHA) em relação ao grupo cHAF 5% 

no período de 7 dias (p < 0,0001) e (p=0,001) respectivamente. Essa maior quantidade 

de osso neoformado no grupo coágulo (52,5%)  foi mais evidente no período 

experimental de 21 dias em relação aos grupo cHA 37ºC (26,2% p = 0,006), cHAF 2% 

(18% p = 0,004) e cHAF 5% (19,6% p = 0,001). Houve diferença estatística 

demonstrando maior formação óssea no grupo I (coágulo) com 21 dias (52,5%) em 

relação ao mesmo grupo de 7 dias (28,5%)(p < 0,05). Houve maior formação óssea 

no grupo cHA 37ºC (23,1%) em relação aos grupos cHAF 2% (15,6%) e cHAF 5% 

(10,3%)(p = 0,001) no período de 7 dias, porém não apresentou diferença estatística 

na neoformação óssea quando foram comparados estes mesmos grupos no período 

experimental de 21 dias (p > 0,05). O grupo cHAF 5% apresentou diferença estatística 

na neoformação óssea entre os períodos experimentais de 7 dias (10,3%) e 21 dias 

(19,6%)(p < 0,05). Os outros grupos de biomateriais não apresentaram resultados 

estatísticos significantes no aumento da formação óssea  entre os períodos de 7 e 21 

dias(p > 0,05). Entre os biomateriais testados, cHAF 2% e cHAF 5%, também não 

houveram diferenças estatísticas em ambos os períodos experimentais quanto à 

neoformação óssea (p > 0,05) (Figura 9a). 

 

Biomaterial:  

Não foi possível observar diferenças estatísticas dos biomateriais 

remanescentes entre os grupos cHA 37 ºC, cHAF 2% e cHAF 5% no período 

experimental de 7 dias (p > 0,05), porém foi possível observar diferença estatística 

entre o grupo cHA 37 ºC (19,9%) e os grupos cHAF 2% (43,7%) e cHAF 5% (35,9%)(p 

< 0,0001), sendo o primeiro responsável pela maior absorção no período de 21 dias. 
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Houve diferença estatística na quantidade de biomaterial remanescente do grupo cHA 

37 ºC entre os períodos experimentais de 7 dias (38,7%) e 21 dias (19,9%)(p < 

0,05)(Figura 9b). 

 

Tecido conjuntivo:  

Observou-se maior quantidade de tecido conjuntivo no grupo coágulo 

(71,4%) ao final de 7 dias, quando comparado com os grupos cHA 37ºC (38% p < 

0,0001), cHAF 2% (37,9% p < 0,0001) e cHAF 5% (48,1% p = 0,002). Entre os grupos 

dos biomateriais não foram observadas diferenças estatísticas na quantidade de 

tecido conjuntivo nesse mesmo período experimental (p > 0,05). No período 

experimental de 21 dias houve diferença estatística entre os grupos cHA 37 ºC e cHAF 

2% (p < 0,008), sendo a maior quantidade de tecido conjuntivo no primeiro. Houve 

diferença estatística entre os períodos experimentais de 7 dias e 21 dias dos grupos I 

(coágulo) e cHA 37 ºC (p < 0,05). O grupo I (coágulo) reduziu cerca de 24% e o grupo 

cHA 37 ºC aumentou cerca de 15,8% (p < 0,05) ao final dos 21 dias (Figura gráfico 

9c). 

 

 

Figura 9: Gráficos demonstrando a quantidade de osso neoformado (a), biomaterial 
remanescente (b) e tecido conjuntivo (c). As barras apresentam diferenças estatísticas entre os 
mesmo biomateriais nos mesmos períodos experimentais, e o “ * ” representa a diferença 
significativa entre os tratamentos nos diferentes períodos. As médias e intervalos de confiança 
baseada no teste paramétrico Two-Way ANOVA e pós teste de Tukey (p<0,05). 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

A medicina regenerativa avança cada vez mais na busca por tecnologias e 

aprimoramentos a fim de permitir a elaboração de mecanismos capazes ampliar a 

resposta às adversidades presentes na prática clínica da área da saúde. Essas 

adversidades oriundas dos grandes defeitos ósseos estimularam o presente estudo a 

fim de confeccionar substitutos ósseos que gerem o mínimo de morbidade, com o 

máximo de previsibilidade. Indo de encontro com esse objetivo, os materiais sintéticos 

ou aloplásticos apresentam vantagens sobre os demais principalmente pela menor 

morbidade imposta pelos substitutos ósseos autógenos, apresenta menor 

antigenicidade em relação aos substitutos alógenos, maior aceitação cultural quando 

comparados aos substitutos xenógenos, além da disponibilidade ilimitada e eventuais 

melhores custos (34, 35). Buscando uma maximização dessas vantagens citadas, os 

substitutos ósseos sintéticos obedecem a fundamentos básicos durante a sua 

confecção, tendo a biocompatibilidade e a osteocondução como principais. A 

hidroxiapatita é o alvo das pesquisas in vitro e in vivo por ser o principal componente 

inorgânico presente no tecido ósseo e por permitir alterações em sua estrutura física, 

através da granulometria, porosidade e cristalinidade, e por permitir alterações 

também em sua estrutura química através de substituições iônicas, capazes de 

aumentar sua versatilidade em diferentes demandas clínicas. Além de ser 

comprovada a sua capacidade de biocompatibilidade e osteocondução (30,34, 35, 

36). Todos esses aspectos foram utilizados como base para este estudo in vivo. 

A fim de se obter materiais para aplicação clínica, estudos in vivo são 

imprescindíveis na comprovação de biocompatibilidade. Esses estudos baseiam-se 

nos testes em diversos animais, tais como cabras, coelhos, porcos e ratos (37, 38, 39, 

42). Neste estudo o modelo animal utilizado foi o rato devido ao suporte prévio na 

comunidade científica, fácil manuseio do sítio cirúrgico e nos permite seguir as normas 

utilizadas nos estudos pré-clínicos em engenharia tecidual e seguir os princípios de 

redução, substituição e refinamento no uso de animais, proposto na literatura científica 

(40). Além desses fatores, a similaridade entre os reparos ósseos da tíbia de ratos 

com os da mandíbula humana (41, 42), aumenta a fidelidade de reprodução futura em 

estudos clínicos. Os defeitos ósseos confeccionados foram de 2mm e seguiram os 

padrões da literatura demonstrando que os efeitos de cicatrização em tíbias de ratos 
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se assemelham aos defeitos mandibulares em humanos, principalmente pela 

incidência de forças musculares, gerando um maior estímulo da região, o que se torna 

essencial durante o reparo, simulando as cargas a serem recebidas na região 

mandibular (43). O tamanho do defeito ósseo é um fator decisivo na obtenção dos 

resultados de acordo com o período experimental. Estudos prévios apontam que 

defeitos ósseos na tíbia de ratos maiores do que 5mm não possuem capacidade de 

cicatrização óssea sem estimuladores (44). Este trabalho testou o potencial 

osteogênico utilizando defeitos de 2mm, demonstrando uma cicatrização satisfatória, 

sem presença de infecção durante os períodos experimentais e permitiu o 

preenchimento adequado do defeito a fim de comparação fidedigna ao final dos 

períodos experimentais escolhidos de 7 e 21 dias, corroborando com os relatos dos 

estudos prévios (42, 45). 

Os biomateriais à base de hidroxiapatita carbonatada, porém sem o flúor, 

utilizados neste estudo já foram comprovados como alternativa para substitutos 

ósseos 35, 47). Além disso eles demonstraram melhores respostas biológicas em 

relação à a solubilidade quando comparados à hidroxiapatita pura durante a síntese 

por via úmida e sem sinterização (39, 47). A capacidade de incorporação de elementos 

químicos à estrutura da hidroxiapatita carbonatada tem sido apresentada por diversos 

autores e objetivam a aproximação das características físico-químicas ideais para 

mimetizar o reparo ósseo. A incorporação de elementos químicos na estrutura da 

hidroxiapatita tem sido realizada com o objetivo de comparar os diferentes resultados 

na busca de uma maior formação óssea e melhorias em sua solubilidade (48). O flúor, 

por sua vez, apresentou em estudos in vitro resultados satisfatórios na diferenciação 

e proliferação de células ósseas (49), estimulando o presente estudo através da 

incorporação do flúor em duas concentrações na estrutura da hidroxiapatita 

carbonatada a fim de corroborar com os achados dos estudos in vitro e reproduzi-los 

no estudo in vivo. 

As características físico-químicas, tais como porosidade, granulometria e 

cristalinidade, são fundamentais para elaborarmos critérios comparativos entre a 

caracterização e a resposta biológica, e podem ser moderados antes e durante o 

processo de síntese do biomaterial (46, 50). A microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) é método utilizado para avaliação da topografia dos materiais sintetizados, e 

tem sua validade na avaliação dos poros e superfície correlacionada com a adesão 

celular, proliferação vascular e consequente neoformação óssea (51, 52). Através 
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dessa avaliação, o nosso estudo confirmou as similaridades entre todos os 

biomateriais já que todos eles foram sintetizados de acordo com os mesmos princípios 

técnicos, tendo eles apresentado morfologia esférica, homogeneidade e rugosidades 

pertinentes àquelas apresentadas em estudos prévios com hidroxiapatita carbonatada 

(35, 53). Esse padrão de topografia é um fator precursor da osteocondutividade e 

menores respostas inflamatórias (54). O grupo experimental contendo flúor a 5% 

apresentou superfície ligeiramente mais rugosa, podendo ser justificado pela 

cristalinidade maior relacionada à esta incorporação. A temperatura de síntese desses 

biomateriais impacta na topografia e na cristalinidade dos biomateriais gerando assim 

respostas significantes quanto à solubilidade. Seguindo os princípios de quanto maior 

a temperatura de síntese, maior a cristalinidade e consequente menor absorção do 

biomaterial (51, 55), todos os biomateriais foram sintetizados na temperatura de 37 

ºC, por via úmida, sem sinterização visando obter proximidade entre os padrões de 

absorção ao final do experimento. Essa correlação corrobora diretamente com os 

resultados de maior taxa de fagocitose de partículas com tamanhos reduzidos (56). A 

avaliação da estrutura cristalina dos biomateriais foi realizada através das técnicas de 

difração de raios X (DRX) e espectroscopia vibracional no infravermelho por 

transformada de Fourier (EVIVTF), as quais demonstraram picos e bandas 

compatíveis com o padrão da hidroxiapatita pura, e demonstraram aumento de 

intensidade nos picos e bandas dos biomateriais contendo flúor. Esse aumento de 

intensidade de picos e bandas correspondem à maior cristalinidade do material, 

justificando a maior cristalinidade dos biomateriais contendo flúor (53). A dificuldade 

de detecção do flúor nas técnicas descritas anteriormente, principalmente pela 

pequena concentração e dificuldade de incorporação (57, 58), corrobora com a 

literatura. Mesmo as concentrações teóricas iniciais terem sido de 2% e 5%, a 

concentração real ou final não pode ser detectada para o primeiro e foi de 0,26% no 

último, sendo confirmada através da espectroscopia por absorção atômica (EAA) e 

pela fluorescência de Raios X (FRX). Apesar do grupo III (cHAF 2%) não ter 

apresentado flúor, ele apresentou propriedades mais compatíveis com o grupo IV 

(cHAF 5%) em relação à sua cristalinidade. 

 

Os dados histológicos e histomorfométricos apresentados neste trabalho 

demonstraram a ocorrência de neoformação óssea em todos os grupos 

experimentais, sem sinais de infecção. Além desse fato, a formação óssea foi 
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crescente no último período experimental, fato esse previsto e apoiado na literatura 

(42, 59). O presente estudo demonstrou maior neoformação óssea no grupo sem o 

flúor no período experimental de 7 dias, porém não apresentou diferenças 

significativas ao final dos 21 dias, fator justificado pela maior angiogênese e 

recrutamento de osteoblastos nas fases iniciais e pelo processo inflamatório escasso 

ao final do último período experimental em todos os grupos, corroborando com 

resultados expressos em outros estudos (60). Em relação ao biomaterial 

remanescente, o estudo atual corrobora com a literatura que demonstra a maior 

dificuldade de absorção à medida que há um aumento da cristalinidade do biomaterial 

(61). Todos os grupos experimentais deste trabalho apresentaram trabéculas de osso 

neoformado em ambos os períodos experimentais, exibindo escasso infiltrado 

inflamatório e grande quantidade de biomaterial de aspecto particulado, 

principalmente nos grupos contendo flúor, fatores esses já expressos na literatura em 

relação ao perfil de biodegradação desses materiais sintéticos (62). 

Em resumo, através deste estudo os biomateriais testados foram 

sintetizados através de uma via úmida, sem sinterização e todos com mesma 

temperatura, os resultados confluíram para àqueles obtidos nos estudos prévios em 

relação a forma, tamanho, granulometria e porosidade demonstrando a capacidade 

de proliferação celular. Biomateriais à base de hidroxiapatitas carbonatadas 

nanoestruturas sintetizadas a 37 ºC demonstraram melhores padrões de 

osteocondução e bioabsorção, fator que foi significante na escolha desta escolha no 

presente estudo (63, 64). Assim sendo todos os materiais testados podem ser 

utilizados como substitutos ósseos de acordo com sua demanda específica, porém 

mais estudos in vivo são necessários para identificar qualitativamente essas 

demandas bem como a melhoria das propriedades dos biomateriais de acordo com 

novas concentrações de flúor 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Concluímos que todos os biomateriais contendo flúor são biocompatíveis e 

osteocondutores, porém não melhoram o reparo ósseo nas concentrações utilizadas, 

quando comparados ao biomaterial sem flúor e ao grupo coágulo. A incorporação de 

flúor aumentou a cristalinidade dos biomateriais e diminuíram a absorção. 

 

• A adição de flúor proporciona alterações nas características físico-

químicas dos biomateriais, aumentando a cristalinidade e diminuindo a 

absorção; 

 

• Histologicamente todos os grupos apresentaram reparo ósseo, escasso 

processo inflamatório e ausência de infecção; 

 

• Através da histomorfometria os grupos contendo biomateriais não 

apresentaram diferenças significativas na formação óssea, porém 

aqueles contendo flúor apresentaram maiores taxas de material 

remanescente ao final do último período experimental. 
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