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RESUMO 
 

Machado, CPG. Análise da biocompatibilidade da hidroxiapatita 
nanoestruturada contendo 1% de estrôncio como substituto ósseo em tíbia de 
ovelha. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 
2012 

 
Com o avanço das pesquisas em biomateriais, tem sido sugerido que a melhor 
osteocondutividade da hidroxiapatita seria alcançada se o seu cristal estivesse 
mais próximo da estrutura, tamanho e morfologia da apatita biológica, por isso 
a hidroxiapatita nanoestruturada (nHA) é de grande interesse atual. Os íons 
estrôncio são conhecidos por reduzir a reabsorção óssea, induzir a atividade 
osteoblástica e estimular a formação óssea. O objetivo deste estudo foi avaliar 
a biocompatibilidade e a osteocondução em defeitos cirúrgicos não críticos 
preenchidos com esferas de hidroxiapatita nanoestruturada contendo 1% de 
estrôncio (nSrHA), esferas de hidroxiapatita nanoestruturada  estequiométrica 
(nHA) em comparação ao coágulo (controle). Os biomateriais passaram por 
caracterização físico-química antes da implantação por difração de raios X 
(DRX), onde observou-se um aumento na cristalinidade do material, e por 
espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourrier, onde observou-
se as bandas típicas da hidroxiapatita e confirmou-se os resultados da DRX. 
Cinco ovelhas Santa Inês, pesando em média 32 kg, foram anestesiadas e 
submetidas a três perfurações de 2 mm de diâmetro na face medial da tíbia. Os 
defeitos cirúrgicos foram preenchidos com coágulo sanguíneo, esferas de 
nSrHA 1% e esferas de nHA. Após 30 dias as amostras foram trefinadas (4 
mm), descalcificadas, processadas para inclusão em parafina e coradas com 
hematoxilina e eosina (HE) para avaliação histológica com microscopia de luz. 
Todos os grupos revelaram neoformação óssea da periferia em direção ao 
centro do defeito, sendo os grupos nHA e nSrHA sem diferenças estatísticas 
significativas. Presença de discreto infiltrado inflamatório mononuclear em 
todos os grupos experimentais. Células gigantes do tipo corpo estranho só 
foram observadas no grupo da HA. Áreas de neoformação óssea foram 
observadas em íntimo contato com ambos os biomateriais. Na análise por 
microscopia eletrônica de varredura, foi observado no grupo coágulo 
neoformação óssea em quase todo defeito e nos grupos nHA e nSrHA mostra 
a presença de grande quantidade de biomaterial no interior do defeito sem 
indícios de reabsorção. Na espectroscopia por energia dispersiva foi possível 
observar em todos os pontos de todos os grupos fósforo e cálcio em grande 
quantidade. Na microfluorescência de raios X por radiação Síncroton, mostrou 
a presença de ferro e estrôncio e em menor quantidade de cálcio e zinco no 
grupo nSrHA e no grupo diáfise observou-se a presença de elementos comuns 
ao osso maduro, cácio, potássio e estrôncio. De acordo com os resultados 
obtidos, esferas de nHA e nSrHA 1% são biocompatíveis e apresentam 
propriedade de osteocondução, mas sem diferença significativa na resposta 
biológica. 
 
 
Palavras-chave: Estrôncio. Durapatita. Ovinos. 

 



 

ABSTRACT 
 
 

Machado, CPG. Analysis of the biocompatibility of nanostructed hydroxyapatite 
containing 1% strontium as a bone substitute in sheep’s tibiae. Niterói: 
Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2012 

 
With the advances on biomaterials research have suggested that the best 
osteoconductivity of hydroxyapatite could be achieved if the crystal was closer 
to the structure, size and morphology of biological apatite, so the nanostructed 
hydroxyapatite (nHA) is of current interest. Strontium ions are known to reduce 
bone resorption, induce osteoblastic activity and thus stimulate bone formation. 
The aim of this study was to evaluate the biocompatibility and osteoconductive 
in surgical defects filled with spheres of nanostructed hydroxyapatite containing 
1% strontium (nSrHA), nanostructed hydroxyapatite stoichiometric (nHA) when 
compared to the blood clot (control). Biomaterials passed through physical-
chemical characterization prior to implantation by X-ray diffraction (DRX), where 
there was an increase in crystallinity of the material, and by Fourier transform 
infrared spectroscopy, where the observed characteristic bands of 
hydroxyapatite and confirmed the results of DRX. Five Santa Inês sheeps, 
weighing on average 32 kg were anesthetized and subjected to three 
perforations 2 mm in diameter on the medial site of tibia. The surgical defects 
were filled with blood clot, nSr-HA 1% spheres and HA spheres. After 30 days 
the samples were trephyned (4 mm), decalcified, processed for embedding in 
paraffinand stained with hematoxilin and eosin (HE) for histological evaluation 
with light microscopy. All groups showed newbone formation from the periphery 
to the center of the defects, and the group nHA and nSrHA with same extent. 
The mononuclear inflammatory infiltrate remained mild in all experimental 
groups. The presence of giant cells type foreign body was detected only in the 
HA group. Areas of bone formation were detected in close contact with 
biomaterials. The analysis by scanning electron microscopy, was observed in 
the clot group bone formation in almost every defect and nHA and nSrHA 
groups shows the presence of large amounts of biomaterial inside the defect 
without evidence of resorption. In energy dispersive spectroscopy was observed 
at all points of all groups phosphorus and calcium in large quantities. In x-ray 
microfluorescence by Synchrotron radiation, showed the presence of strontium 
and iron and a lesser amount of calcium and zinc in the nSrHA group and the 
shaft group observed the presence of elements common to mature bone, 
calcium, potassium and strontium. According to the results spheres containing 
nSrHA 1% and nHA can be considered as biocompatible and with 
osteoconductive properties, but no significant difference in biological response 
 

Keywords: Strontium. Durapatite. Sheep. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Defeitos ósseos localizados podem ocorrer como resultado de infecções, 

doença periodontal, lesões traumáticas ou da própria extração do elemento 

dentário, e isso pode vir a interferir na reabilitação protética ou na instalação de 

implantes. Por isso, muitos métodos têm sido aplicados para a restauração e 

preservação da morfologia do osso alveolar.85,101 Com o objetivo de reverter o 

quadro de deficiência do osso, várias técnicas para o seu aumento foram 

desenvolvidas e aprimoradas nos últimos anos. Dentre algumas destas 

técnicas podemos destacar: o enxerto ósseo em bloco, a regeneração óssea 

guiada, a distração osteogênica e a utilização de fatores de crescimento.80 

 

Um enxerto ósseo é um tecido ou material usado para reparar um 

defeito ou deficiência de contorno e/ou volume. Há uma diversidade de 

opiniões a respeito do que partículas de materiais devem ser usados, a 

justificativa para a sua utilização, as combinações de materiais e as 

percentagens de cada material usado em combinação,56, 66 O uso desses 

materiais em processos regenerativos se baseia na suposição de que eles 

possuam potencial osteogênico (contêm células formadoras de osso), 

osteoindutor (contêm substâncias indutoras de osso), ou simplesmente 

osteocondutor (serve como um arcabouço para a formação óssea).  

 

Apesar do enxerto autógeno ser considerado o padrão ouro,17, 18 sua 

indicação apresenta limitações devido a grande morbidade relacionada com a 

necessidade de outros sítios doadores, inclusive extra bucais.37 Por este 

motivo, busca-se nas pesquisas atuais o desenvolvimento de materiais 

alternativos em substituição ao osso autógeno que proporcionem a 

regeneração desejada. 

 

Os fosfatos de cálcio têm sido estudados como materiais utilizados na 

regeneração óssea nos últimos 80 anos. Dos compostos à base de fosfato de 

cálcio os mais extensamente investigados são a hidroxiapatita (HA) e o 

tricalcio-fosfato. A HA tem sido amplamente utilizada como um importante 
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substituto ósseo e se distingue das demais cerâmicas à base de fosfato de 

cálcio por ser similar à porção inorgânica do tecido ósseo, biocompatível, 

resistente mecanicamente, bioativa, não tóxica, radiopaca permitindo o 

acompanhamento periódico através de exames de imagem, provocar pouca 

reação tecidual e não ser antigênica e nem carcinogênica, além de apresentar 

uma grande capacidade de adsorção de proteínas em sua superfície.112 A HA 

sintética geralmente empregada é em forma de partículas grossas, que têm o 

tamanho e forma do cristal bastante diferente da morfologia das apatitas 

biológicas do osso.128 Tem sido sugerido que a melhor osteocondutividade da 

HA seria alcançada se o seu cristal estivesse mais perto da estrutura, tamanho 

e morfologia da apatita biológica.72,114 Por isso, cada vez mais aumenta o 

interesse nas nano-hidroxiapatitas (nHA). A alta estabilidade e flexibilidade 

desta estrutura de apatita, permite a grande variedade de possíveis 

substituições catiônicas e aniônicas, tendo assim a presença de um número de 

íons estrangeiros associados à apatitas biológicas.128 O Estrôncio (Sr) está 

presente na fase mineral dos ossos, especialmente nas regiões de maior 

função metabólica14 seu conteúdo no novo osso compacto é de três a quatro 

vezes superior ao de um osso velho compacto, e aproximadamente 2,5 vezes 

maior no osso novo esponjoso que no mais antigo.93 Por aumentar a atividade 

dos osteoblastos e diminuir a atividade dos osteoclastos o Sr apresenta um 

efeito anti-reabsortivo e formador de osso in vitro.25 Cerâmicas de fosfato de 

cálcio contendo Sr mostraram aumentar a proliferação e diferenciação de 

osteoblastos in vitro.147 Um estudo prévio revelou in vivo um aumento na 

espessura da camada óssea formada na interface osso-cimento e uma melhor 

osseointegração do cimento de hidroxiapatita contendo estrôncio (SrHA), em 

comparação com o cimento HA puro.145 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 TECIDO ÓSSEO 

 

O tecido ósseo tem algumas funções básicas como suporte, proteção de 

órgãos internos, locomoção e controle da calcemia75 e está sob o controle de 

fatores sistêmicos, como os hormônios, e fatores locais, como os fatores de 

crescimento e citocinas.76 Apesar do papel fundamental do genoma, a 

expressão da seqüência genética sozinha produz apenas um modelo 

aproximado de um osso, em pontos críticos no desenvolvimento a 

movimentação e forças mecânicas refinam o formato do osso.34,120 

Macroscopicamente, existem duas formas de osso: cortical (compacto) e 

esponjoso (medular). O osso compacto é caracterizado pelo sistema de 

Harvers que consiste na organização do colágeno em lamelas concêntricas ao 

redor de um canal central, este contém nervos e vasos sanguíneos que se 

comunicam entre si através dos canais de Volkmann. A função do osso cortical 

é resistência e proteção e é encontrado em diáfises de ossos longos e na 

superfície externa de ossos chatos. Já o osso esponjoso possui uma matriz 

porosa organizada em trabéculas. A função do osso esponjoso é regular 

funções metabólicas, tem os espaços medulares preenchidos com medula 

óssea vermelha, onde realiza produção de células sanguíneas ou sítios de 

reserva de gordura.99 

 

O osso é um tecido conectivo especializado composto tanto de uma fase 

mineral quanto orgânica, cujo desenho é apropriado para desenvolver o seu 

papel de suporte da carga estrutural do corpo. A fase mineral do esqueleto 

contribui com mais ou menos dois terços do seu peso, o um terço restante é 

matriz orgânica, constituindo-se, principalmente, de colágeno tipo 1 e de 

pequenas quantidades de proteínas não-colagenosa. Os quatro elementos 

celulares do osso são: osteoblastos, osteócitos, células de revestimento e 

osteoclastos.20,96  
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O osteoblasto é derivado de células mesenquimais indiferenciadas, 

essas células, também chamadas preosteoblastos, podem migrar através do 

tecido adjacente ou do sistema vascular. A diferenciação e proliferação dessas 

células em osteoblastos ocorrem durante a ossificação intramenbranosa ou 

endocondral.20,43 Os osteoblastosproduzem a matriz orgânica, composta de 

proteínas e polissacarídeos, que se torna mineralizada de uma maneira bem 

regulada.71,76 Os osteoblastos são altamente dependentes de ancoragem e 

contam com o contato célula-matriz e célula-célula através de uma variedade 

de proteínas transmembranosas (integrinas, conexinas, caderinas) e 

receptores específicos (citocinas, hormônios e fatores de crescimento) para 

manter a função celular e resposta a estímulos metabólicos e mecânicos.47,81 A 

vida útil de um osteoblasto humano é em torno de 8 semanas.110 

 

As células de revestimento do osso podem ser precursoras de 

osteoblastos, regular o crescimento de cristais ósseos e/ou funcionar como 

uma barreira entre o fluido extracelular e o osso.96,97 Os osteócitos compõem 

cerca de 90% das células ósseas e são derivados dos osteoblastos (curtis, 

1985).  

 

Os osteoclastos são responsáveis pela reabsorção óssea tanto em 

condições fisiológicas quanto patológicas.71 São altamente migratórios, 

multinucleados e possuem um arsenal de enzimas lisossomais (Teitelbaum, 

2000). Quando ativados realizam reabsorção óssea denominada “borda em 

escova”, essa depressão óssea é conhecida como lacuna de Howship.75 

 

A composição do osso é cerca 90% do seu volume em matriz 

extracelular e 10% composto por células e vasos sanguíneos. Essa matriz 

extracelular é composta de 35% de um componente orgânico e 65% de um 

componente inorgânico42. A composição orgânica é constituída principalmente 

de colágeno sintetizado por osteoblastos, predominantemente o colágeno tipo 

I, mas os tipos V, VI, VIII e XII também estão presentes em pequena 

quantidade.44,122 A matriz inorgânica é essencial para resistência e importantes 

funções fisiológicas relacionadas com armazenamento de íons, os minerais q a 

compõe são cálcio, fósforo, sódio e magnésio. 
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O osso sofre constante remodelação, um processo complexo que 

envolve a reabsorção do osso sobre uma superfície em especial seguido de 

uma fase de formação óssea. Nos adultos normais há um balanço entre a 

quantidade de osso reabsorvido pelos osteoclastos e a quantidade de osso 

formado pelos osteoblastos.54 A remodelação do osso ocorre em pequenos 

pacotes de células chamadas de unidades multicelulares básicas (UMBs), que 

transformam o osso em múltiplas superfícies ósseas;53 a qualquer momento, 

~20% da superfície porosa do osso está sofrendo remodelação. Cada UMB 

está geograficamente e cronologicamente separada de outro pacote de 

remodelação. Isto sugere que a ativação da seqüência dos eventos celulares 

responsáveis pela remodelação é controlada localmente, talvez por fatores 

autócrinos ou parácrinos  gerados no microambiente do osso. A corrente de 

pensamento da remodelação óssea é baseada na hipótese de que os 

precursores de osteclastos tornam-se ativados e diferenciados em 

osteoclastos, e isto inicia o processo de reabsorção. Este passo é seguido pela 

fase de formação óssea. O número de locais que entram na fase de formação 

óssea, chamada de freqüência de ativação, junto com as produções individuais 

dos dois processos, determina a taxa de transformação tecidual.30,45 

 

2.2 ENXERTOS ÓSSEOS E SUAS CLASSIFICAÇÕES 

 

Eventos histológicos na incorporação de enxertos ósseos foram 

descritos por muitos investigadores no século passado.22,23,67,136 Já em 1682, 

Van Meeken transplantou osso de crânio de cão para um defeito cranial no 

homem com sucesso.31,115  O cirurgião foi forçado a retirar o transplante para 

evitar a excomunhão pela Igreja. Com o passar do tempo o enxerto ósseo 

começou a ser mais usado em função do sucesso clínico do procedimento, 

embora houvesse discussão e opiniões contrárias quanto ao aspecto biológico 

e reparacional dos enxertos. 

 

Algumas diferenças entre os eventos histológicos durante a 

incorporação de tecido cortical e poroso tem sido sugerido.22,67 É importante 

reconhecer que a incorporação é uma parceria entre o sítio receptor e o 
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enxerto ósseo, cada um contribuindo de forma única e indispensável. As 

contribuições do reparo ósseo associado aos enxertos podem incluir 

osteogênese, osteoindução, osteocondução e osteopromoção.70 

 

O termo “Osteogênese” denota os elementos celulares do enxerto que 

sobreviveram ao transplante e estão ativamente produzindo osso novo4, 

portanto, o enxerto é considerado osteogênico quando células ósseas vivas do 

próprio enxerto permanecem com capacidade de formação de novo tecido 

ósseo no leito receptor.70 Entretanto segundo Weigel143 embora algumas 

células do enxerto possam sobreviver à transferência, as principais fontes de 

células para esta fase são as células osteogênicas e osteoprogenitoras do 

hospedeiro. A eficiência deste processo depende da fonte de enxerto utilizada, 

somente o enxerto autógeno possui essa propriedade, o que traz como 

desvantagem a morbidade do paciente e variável quantidade e qualidade de 

osso na área doadora.91 

 

A osteoindução é uma das principais propriedades atribuídas aos 

enxertos ósseos4. A osteoindução consagra o princípio da conversão 

pluripotente, células derivadas do mesênquima são induzidas à diferenciação 

em células de linhagem osteogênica, com subseqüente formação óssea 

heterotópica induzida por uma família de glicoproteínas morfogenéticas 

conhecidas como proteínas morfogenéticas do osso (BMPs - bone 

morphogenetic proteins), sendo este conceito criado em 1965 por Urist.137 

 

A osteocondução abraça o princípio de fornecer o espaço e um 

substrato para os eventos celulares e bioquímicos progredindo para formação 

óssea. A exigência de manutenção de espaço para muitos dos procedimentos 

de aumento intra-ósseo permite que as células corretas preencham a zona de 

regeneração.8 Alexander4 descreve a osteocondução como o processo em que 

o enxerto serve passivamente como arcabouço para migração de vasos 

sanguíneos e deposição de osso novo, essa neovascularização depende 

basicamente do número e tamanho dos canais através do enxerto.92 Esse 

arcabouço deve ser reabsorvido simultaneamente a substituição óssea.126 A 

osteocondução pode resultar da osteoindução, por exemplo, num enxerto 
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autógeno cortical a fresco, ou pode ocorrer sem a participação ativa do 

implante, por exemplo, nos casos do uso de hidroxiapatita.97,143 

 

A osteopromoção tem como princípio a utilização de barreiras 

mecânicas que evitam a proliferação do tecido conjuntivo em meio ao defeito 

ósseo, permitindo que este seja povoado por células osteoprogenitoras.131 As 

abordagens terapêuticas para reconstrução óssea podem utilizar alguns ou 

todos os princípios anteriores na tentativa de maximizar os resultados clínicos 

da reposição óssea. 

 

Em 1988, o Instituto nacional de saúde americano instituiu que os 

materiais para enxerto ósseo podem ser classificados de acordo com a sua 

origem, sendo autógeno, alógeno ou aloplástico. Porém, atualmente uma outra 

categoria foi implantada, os implantes xenogênicos.33 

 

2.2.1 Enxertos Autógenos 

 

O enxerto autógeno é obtido do próprio indivíduo, possui exelentes 

propriedades osteogênicas, osteocondutora e osteoindutora, porém possui 

como desvantagem a quantidade e qualidade do osso doador e a morbidade 

da área doadora.28 É considerado um “padrão ouro” para reconstrução de 

mandíbulas, seguida de perda óssea causada pela extração de dentes, trauma 

ou retirada de um tumor16. Tanto a experiência clinica, quanto o resultado de 

estudos experimentais têm mostrado limitações concernentes ao ganho efetivo 

de volume ósseo ao longo tempo, especialmente com enxertos onlay. A 

arquitetura interna, a origem embrionária, e a taxa de revascularização dos 

enxertos contam para o sucesso da técnica.19,111 Podem ser obtidos de fontes 

intra ou extra bucais, sendo necessários dois acessos cirúrgicos. Para perdas 

ósseas pequenas como as causadas por extrações dentárias (alvéolo 

dentário), as áreas doadoras podem ser intrabucais, que incluem: mento, 

tuberosidade maxilar, região retromolar, corpo e processo coronóide da 

mandíbula. Nos casos de grandes perdas ósseas, a área doadora é extra bucal 

como a crista ilíaca, calota craniana, tíbia e costela.105 
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2.2.2 Enxertos Alógenos 

 

O enxerto alógeno é originário de doadores da mesma espécie vivos ou 

de cadáveres, geralmente provém de bancos de ossos e é processado antes 

de ser utilizado. Possui a vantagem de eliminar um segundo acesso cirúrgico, 

causando menor morbidade ao indivíduo.57 Possui a desvantagem de possível 

contaminação, indução de resposta inflamatória exacerbada, variabilidade na 

composição e propriedades bilógicas dentro de uma população de difícil 

controle.41 

 

2.2.3 Enxertos Xenógenos 

 

O enxertos xenógeno é originário de uma espécie diferente daquela do 

receptor, são classificados apenas como osteocondutores. São oriundos da 

porção inorgânica do tecido ósseo, que geralmente é de origem bovina. Os 

xenoenxertos surgiram como possíveis substitutos para restituir perdas ósseas, 

contudo eles também apresentam limitações importantes, como risco de 

rejeição ou de transmissão de doenças.105 Porém, Wenz et al.144 afirmam que 

esse material é de custo acessível e seguro quanto ao risco de transmissão de 

doenças, pois o processamento pelo qual é submetido elimina essa 

possibilidade.  

 

2.2.4 Enxertos Aloplásticos 

 

Com o avanço das técnicas de enxertia, buscou-se o desenvolvimento 

de materiais que reduzissem as desvantagens dos já existentes, como 

segundo sítio cirúrgico, risco de transmissão de doenças e limite de quantidade 

de material, o que levou ao desenvolvimento dos materiais aloplásticos. Os 

enxertos aloplásticos são biomateriais classificados conforme sua origem 

(natural ou sintética) ou sua composição química (metálicos, cerâmicas, 

polímeros ou compósitos).109 
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2.2.4.1 Fosfatos de cálcio 

 

Em 1920, iniciaram os primeiros estudos sobre a utilização de materiais 

cerâmicos como biomateriais, onde foi utilizada uma cerâmica de fosfato 

tricálcico num defeito ósseo para formação de osso novo.1 Em 1974, foi 

realizada a primeira aplicação do β-fosfatotricálcico na odontologia, no 

tratamento de doenças periodontais.86 

 

O cimento de fosfato de cálcio é altamente usado como um substituto do 

osso na odontologia e na ortopedia por sua alta bio compatibilidade e também 

por sua osteocondutividade. Ele pode ser moldado facilmente para adaptar-se 

aos contornos de uma superfície defeituosa a um nível microscópico.40 As 

cerâmicas a base de fosfato de cácio passaram a ser largamente estudadas e 

as cerâmicas com melhor desempenho são os biovidros, a alumina, o beta-

fosfato tricálcico e a hidroxiapatita.69 

 

2.2.4.1.1 Hidroxiapatita 

 

A hidroxiapatia é o principal mineral que da origem osso e ao tecido 

dentário. Entretanto, ele nunca é encontrado de uma forma pura na natureza 

porque a substituição de, por exemplo, cálcio, magnésio, carbono e flúor, 

ocorrem facilmente. A hidroxiapatita sintética possui é biocompatível, resistente 

mecanicamente, bioativa, não tóxica, radiopaca e não é antigênica e 

carcinogênica.112 

 

A fórmula da hidroxiapatita estequiométrica é Ca10(PO4)6(OH)2, com 

razão Ca/P igual a 1,67 e é o fosfato de cálcio mais estável e o menos solúvel. 

Existem dois tipos de hidroxiapatitas sintéticas, as sintetizadas em altas 

temperaturas que apresentam alta cristalinidade e as hidroxiapatitas 

sintetizadas em baixas temperaturas que apresentam baixa cristalinidade55. 

 

A fórmula estrutural da hidroxiapatita apresenta 10 íons cálcio 

localizados em sítios não equivalentes, quatro no sítio I, tetraédrico e seis no 
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sítio II, octaédrico. Os íons cálcio no sítio I estão alinhados em colunas, 

enquanto os íons cálcio do sítio II estão em triângulos eqüiláteros 

perpendiculares à direção c da estrutura. Os cátions do sítio I estão 

coordenados a 6 átomos de oxigênio pertencentes a diferentes tetraedros de 

PO4 e também a 3 outros átomos de oxigênio relativamente distantes. A 

existência de dois sítios de íons cálcio traz conseqüências importantes para as 

hidroxiapatitas que contém impurezas catiônicas, pois suas propriedades 

estruturais podem ser afetadas dependendo do sítio ocupado pelo cátion da 

impureza. Os átomos de cálcio e fósforo formam um arranjo hexagonal no 

plano perpendicular ao eixo cristalino de mais alta simetria. Colunas 

constituídas pelo empilhamento de triângulos eqüiláteros de íons óxidos (O2-) e 

de íons cálcio (Ca2+) estão ligados entre si por íons fosfato. Os átomos de 

oxigênio dos íons hidroxila estão situados a 0.9 Å abaixo do plano formado 

pelos triângulos de cálcio e a ligação O-H forma um ângulo de 

aproximadamente 30° com a direção c. Dos quatro átomos de oxigênio que 

constituem os grupos fosfatos, dois estão situados em planos perpendiculares 

à direção c e os outros dois são paralelos a esta direção.100 

 

A estrutura da hidroxiapatita permite substituições catiônicas e aniônicas 

isomorfas com grande facilidade. O Ca2+ pode ser substituído por metais tais 

como o Pb2+, Cd2+, Cu2+, Zn2+, Sr2+, Co2+, Fe2+, etc., os grupos fosfatos por 

carbonatos e vanadatos e as hidroxilas por carbonatos, flúor e cloro. Essas 

substituições podem alterar a cristalinidade, os parâmetros de rede, as 

dimensões dos cristais, a textura superficial, a estabilidade e a solubilidade da 

estrutura da hidroxiapatita.100 

 

A hidroxiapatita tem extensa utilização na área médica e odontológica. 

Ná área médica, sendo usada como suporte de ação prolongada no tratamento 

de tumores com a introdução de drogas anticancerígenas em blocos de 

hidroxiapatita porosa, permitindo que o tratamento da doença seja realizado 

com a liberação gradual da droga, utilizada também como auxílio no tratamento 

de traumatismos raquimedulares e coluna cervical.55 
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A hidroxiapatita, na odontologia, é utilizada para evitar perda óssea após  

extração, nos casos de doenças periodontais, para correções buco-

maxilofaciais, implantes dentários, preenchimento de cavidades císticas ou 

mesmo aumentos de rebordo alveolar, além de outras aplicações.82,100 

 

Por falta de propriedades mecânicas satisfatórias, a HA sozinha 

geralmenta falha na construção de implantes que precisem suportar cargas. Na 

prática, compostos biomédicos de substratos de metal cobertos com HA podem 

prover tanto boas propriedades mecânicas quanto boas propriedades 

biológicas. A fabricação de substrato de metal médico coberto com HA tem 

sido vastamente estudado.39,129 

 

Apesar da sua excelente biocompatibilidade com tecidos sólidos, a pele 

e tecidos do músculo, a HA está limitada a aplicações onde não é necessário o 

suporte de peso devido suas pobres propriedades mecânicas.68,79 Desta forma, 

diferentes abordagens têm sido intensamente investigadas para melhorar as 

propriedades mecânicas da HA. Sabe-se bem que a dureza da HA aumenta 

com sua densidade.61,116,134 Ao contrário, a resistência da HA pode melhorar 

um pouco com um pequeno aumento da sua porosidade.134 Apesar de um 

grande número de estudos sobre a dureza e resistência, assim como o efeito 

da porosidade, ainda são escassos investigações sistemáticas da dependência 

da durabilidade/coesão e resistência da HA em relação ao tamanho do seu 

grão. 

 

2.2.4.1.2 Hidroxiapatita nanoestruturada 

 

Por definição, as nanopartículas têm dimensão inferior a 100 nm. Por 

possuir tamanho e taxa de dissolução próximas a do osso, o material 

nanoestruturado possui uma maior taxa de osteointegração que o seu 

homólogo tamanho microestruturado.141 Ao contrário do homólogo tamanho 

micron, hidroxiapatita nanoestruturada é substituída por tecido ósseo.140 A HA 

nanoestruturada tem atraído muita atenção devido às suas excelentes 

propriedades funcionais. Promove a adesão dos osteoblastos, diferenciação e 
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proliferação. A maior taxa de mineralização é observada sobre uma superfície 

de hidroxiapatita nanoestruturada.  

 

A HA sintética é normalmente empregue na forma de partículas 

grosseiras, que têm tamanho e forma do cristal bastante diferente das apatitas 

biológicas. Uma das peculiaridades mais marcantes da HA biológica é o seu 

tamanho de cristal pequeno, da ordem de dezenas de nanômetros. Uma  

melhor osteocondutividade é alcançada se HA estiver mais próxima de mineral 

ósseo em estrutura cristalina, tamanho do cristal e morphologia.74,89 Para um 

biomaterial implantado ter sucesso, ele deve ser capaz de suportar o 

crescimento de células endoteliais microvasculares e não têm qualquer efeito 

prejudicial sobre as suas funções. Muitas técnicas como o método de spray de 

plasma,50 o método semi-sólido (sol-gel method),63 o método de eletroforese,142 

o método biomimético11 e o método de disposição elétroquímico125 tem sido 

desenvolvidas para produzir cobertura de nano HA sobre superfícies metálicas. 

Dentre estas técnicas, o método de disposição eletroquímico tem sido 

reconhecido como uma das técnicas mais promissoras por ser a mais 

controlável tanto na composição química quanto na estrutura da cobertura, o 

que beneficia o ganho de melhores propriedades biológicas.125 

 

Nanocristais de HA foram sintetizados com a intenção de melhorar a 

biocompatibilidade do material. A influência direta de nanocristais de HA sobre 

as funções básicas de células endoteliais microvasculares foi estudada em 

termos de sobrevivência da célula e morfologia. Os marcadores bioquímicos 

das funções fisiológicas e patológicas de células endoteliais e organização do 

citoesqueleto por distribuição de β-actina foram monitorados pela técnica de 

imunofluorescência. Os resultados indicam que nanocristais de HA são 

biocompatíveis para endotélio microvascular e favorecer a manutenção da sua 

função fisiológica.114 

 

As nanopartículas e partículas micropartículas têm diferentes respostas 

in vitro e in vivo. A hidroxiapatita microestruturada exibe excelente bioatividade, 

mas permanece quase intacta dentro da área do implante.139,140 Apesar da 

hidroxiapatita nanoestruturada estimular a inflamação, ocorre neoformação 
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óssea simultaneamente após a reabsorção de nanopartículas. Sua taxa de 

dissolução é reforçada por substituicão de um carbonato ou de estrôncio. 

Superior bioactividade pode ser alcançada pela hidroxiapatita nanoestruturada 

ou pela hidroxiapatita nanoestruturada contendo estrôncio, no entanto, a 

dispersão uniforme no interior da matriz de polímero permanece um problema 

importante.130
 

 

2.2.4.1.3 Hidroxiapatita contendo estrôncio 

 

Desde década de 1960, o radioisótopo Sr90 tem sido bem estudado por 

suas propriedades farmacocinéticas, toxicidade e vias metabólicas. O estrôncio 

estável é composto por quatro isótopos estáveis: Sr88 , Sr87 , Sr86 e Sr84 . O raio 

iónico de Sr2+ (1.13 Å) é maior do que o Ca2+ (0.99Å). A solubilidade dos sais 

de estrôncio é intermediária entre Ca e Ba.15 Na substituição parcial do Ca2+ 

por cátions na formação e estabilidade da HA usando amostras de 0% a 10% 

molar de Sr2+, não há mudança na cristalinidade, a presença do cátion afeta a 

solubilidade do biomaterial, tornando-o mais solúvel.84 

 

Há uma crescente evidência de que o estrôncio tem um efeito benéfico 

no osso.5,94 O estrôncio tem um importante papel no tratamento da osteoporose 

e no aumento da remineralização do osso já que ele está associado a uma 

redução da reabsorção óssea, um aumento da formação de novo osso e uma 

diminuição do risco de fratura óssea. A administração de baixas dozes de 

estrôncio reduz a reabsorção óssea e aumenta a formação de osso. Números 

estudos clínicos demonstraram que o estrôncio pareceu ser um agente 

terapêutico útil no tratamento da osteoporose na pós-menopausa.118 

 

Os efeitos do estrôncio no osso são dependentes da dose usada.93 

Medidas de citotoxicidade usando os métodos MTT Assay e Flow Cytometry 

em amostras de SrHA  mostraram que a SrHA com teores entre 1% e 5% 

apresentam baixa citotoxicidade podendo apresentar boa biocompatibilidade. 

Quando usados em baixas doses, o estrôncio reduz a reabsorção óssea e 
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aumenta a formação óssea, resultando num aumento da massa óssea em 

ratos.60 

 

O tratamento com ranelato de estrôncio aumenta a densidade mineral e 

dimensões ósseas,21 o que também foi observado na HA dopada com 

estrôncio.32 Durante os últimos anos o Estrôncio tem demonstrado ter efeitos 

benéficos quando incorporado em certas doses no osso estimulando sua 

formação. Acredita-se que sua presença local entre um implante e o osso irá 

melhorar o osteointegração e, desta forma, assegurar a longevidade de uma 

articulação protética. Há informações de efeitos complexos do Sr em cristais de 

apatita,32,60 tais como uma diminuição no conteúdo de carbonato na apatita e 

na extensão do cristal. Entretanto, cristais contendo Sr demonstram ser mais 

estáveis e mostram formas mais regulares.32,60 Neste sentido, o Sr também 

pode inibir indiretamente a reabsorção da matriz calcificada pela estabilização 

dos cristais de hidroxiapatita (HA). 

 

Um cimento ósseo bioativo de hidroxiapatita contendo estrôncio foi 

projetado para ter propriedades desejáveis para aplicação na cirurgia vertebral. 

Devido sua natureza injetável, ele adéqua-se de maneira precisa à área onde 

deve ser colocado. Estudos anteriores mostram que o cimento ósseo Sr-HA 

não é tóxico.87,90 

 

 Estudos demonstram que materiais de cimento de HA contendo 

Sr possuem excelente bioatividade e osteocondutibilidade e melhor 

biocompatibilidade e biodegradabilidade do que cimento de HA livre de Sr. 

Além disso, as doses de Sr incorpodadas a estrutura de cristal de HA 

desempenham um papel ativo nas suas propriedades in vitro e in vivo. Há uma 

dose ideal de Sr a ser incorporada ao cristal de HA para obter melhores 

propriedades físico-químicas e melhor biocompatibilidade. A média da 

proporção de degradação dos materiais do cimento de HA contendo Sr 

aumenta com a elevação da dose de Sr.32 
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2.3 A UTILIZAÇÃO DA OVELHA COMO MODELO ANIMAL EM CIRURGIA 

EXPERIMENTAL 

 

A utilização de animais em experimentos tem sido muito indicada para o 

aperfeiçoamento e comprovação de procedimentos já existentes48,104,121 

desenvolvimento de novos materiais24,102 e a compreensão dos diversos 

processos fisiológicos e patológicos.27,29,38 

 

 O modelo é um objeto de imitação, que representa algo ou alguém, que 

seja semelhante ou a imagem do outro e deve ter características suficientes 

para ser semelhante ao objeto imitado e a suficiente capacidade de ser 

manipulado sem as limitações do objeto imitado.46 

 

A escolha do modelo experimental é determinada por diversos fatores 

como custo, viabilidade técnica do procedimento, fundamentação científica, 

base de dados disponível e adequação do modelo à questão proposta. 113 

 

Os últimos anos têm testemunhado o desenvolvimento de muitos ossos 

sintéticos para serem usados com substitutos em defeitos ósseos. Para testar 

sua biocompatibilidade e habilidade de osseointegração, osseoindução e 

osseocondução é necessária sua colocação dentro de um osso, de preferência 

em um experimento animal de alta espécie. A ovelha é um animal modelo que 

permite a colocação de até 8 materiais diferentes para teste  dentro de um 

animal e devido a padronização do defeito ósseo, avaliações de rotina através 

da histomorfometria é facilmente conduzido. A ovelha é um animal modelo que 

serve como uma excelente base para testar a biocompatiblidade de novos 

biomateriais para serem usados como substitutos ósseos ou para melhorar os 

materiais que ajudam na formação de um novo osso. O uso da ovelha em 

pesquisas ortopédicas continua a crescer. Isto se deve pela semelhança com 

humanos em peso, estrutura óssea e de junta e articulação, e de regeneração 

óssea.104,123 

 

A utilização dos animais nas pesquisas experimentais deve estar 

baseada em três aspectos: científico, ético e legal.113 A elaboração de 
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protocolos de pesquisa e a submissão a comitês de ética institucionais têm 

permitido a execução de projetos envolvendo modelos animais com mais 

qualidade, controle e segurança para os animais. A experimentação animal, 

assim como os estudos clínicos em humanos, tem permitido a compreensão 

dos diversos processos fisiológicos e patológicos que os acometem.49 

 

2.4 TÉCINICAS DE CARACTERIZAÇÃO DOS FOSFATOS DE CÁLCIO 

 

As técnicas de caracterização são realizadas para definir as 

características estruturais, superficiais, composição química e dissolução dos 

materiais, e com isso reunir as suas informações mais importantes. Dentre as 

técnicas as mais utilizadas são: Difração de Raios X (DRX) e a Espectroscopia 

Vibracional no Infravermelho por Transformada de Fourier (EVITF) para análise 

de fases cristalinas presentes; microscopia eletrônica de varredura (MEV) para 

análises de morfologia e Microfluorescência de raios X com radiação Síncroton 

(µFRX-RS) para a quantificação de elementos químicos. 

 

2.4.1 Difração de Raios X  

 

Dentre as vantagens da técnica de difração de raios X para a 

caracterização de fases minerais e cristalinas, destacam-se a simplicidade e 

rapidez do método, a confiabilidade dos resultados obtidos (pois o perfil de 

difração obtido é característico para cada fase cristalina), a possibilidade de 

análise de materiais compostos por uma mistura de fases e uma análise 

quantitativa destas fases.3 

 

A técnica da difratometria dos Raios X, utiliza radiação com comprimento 

de onda da mesma ordem de grandeza das distâncias interplanares existente 

nas células unitárias dos cristais; desta forma a radiação atravessa os retículos 

cristalinos, e ao atingir planos de reflexão paralelos, produz uma figura de 

difração. Cada pico obtido no difratograma é resultado da interação da radiação 

(sob um determinado ângulo em relação ao feixe incidente e amostra) com um 

plano específico do cristal. Quanto maior o ângulo do feixe difratado em relação 

ao incidente, menor o espaçamento entre planos. O arranjo espacial dos 
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átomos numa célula unitária define a estrutura cristalina e os planos cristalinos 

existentes. O número e a posição dos picos no difratograma de Raios X de 

uma amostra depende do tipo e dimensão da célula unitária. do tipo de célula 

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

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

 

A partir da análise do padrão de difração é possível determinar os 

valores dos parâmetros da célula unitária de uma amostra desconhecida. Isto é 

feito utilizando programas específicos que refinam o padrão de difração 

experimental.  

 

Os difratogramas de sistemas cristalinos são catalogados e os valores 

de angulo, planos e distância interplanar são indexados para cada fase 

cristalina existente, pelo Joint Committee for Powder Difrraction Standards 

(JCPDS).  

 

2.4.2 Espectroscopia Vibracional no Infra Vermelho por 

Transformada de Fourier  

 

A técnica de espectroscopia no infravermelho permite observarmos as 

seguintes características dos materiais analisados: identificação da fase ou da 

presença de fases, identificação de grupos funcionais (CO3, PO4, OH, H2O). Os 

dados obtidos por essa análise complementam os dados observados na 

difração de raios x, pois identificam a composição química dos fosfatos de 

cálcio. Enquanto a difração de raios x pode identificar o fosfato de cálcio, como 

a apatita, a espectroscopia de infravermelho identifica alguns elementos da sua 

composição, principalmente a substituição de grupos e a presença de grupos 

carbonato e hidroxila. A combinação dos dados da análise das amostras no 

DRX e IV fornecem informações precisas nas substituições encontradas na 

estrutura da HA.83 

 

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

incluem movimentos rotacionais e translacionais da molécula inteira. Para 
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moléculas com elevada simetria pode-se correlacionar totalmente o espectro 

de infravermelho, fazendo-se uma analogia a um modelo físico de vibração 

constituído por N esferas ligadas por uma mola, mas para a maioria das 

substâncias, N é muito elevado para uma análise baseada em graus de 

liberdade da molécula. Mesmo assim podem-se obter informações de alguns 

modos vibracionais característicos de movimentos localizados de grupos 

pequenos de átomos pertencentes à molécula.12  

 

2.4.3 Microscopia Eletrônica 

 

Na análise e estudos dos materiais duas modalidades de microscopia 

eletrônica são utilizadas em grande extensão: a microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e a microscopia eletrônica de transmissão (MET). Devemos 

lembrar que essas técnicas são complementares e cada uma delas tem seu 

campo de aplicação e a sua potencialidade específica. Com isso, podemos 

afirmar que a microscopia eletrônica de varredura, por apresentar excelente 

profundidade de campo, permite a análise com grandes aumentos de 

superfícies irregulares, como superfícies de fratura, e que a microscopia 

eletrônica de transmissão permite a análise de defeitos e fases internas dos 

materiais, como as discordâncias, os defeitos de empilhamento e pequenas 

partículas de segunda fase.59 

 

2.4.3.1 Microscopia Eletrônica de Varredura  

 

A microscopia eletrônica de varredura é utilizada em várias áreas do 

conhecimento, incluindo a biológica. O uso desta técnica vem se tornando mais 

freqüente por fornecer informações de detalhes da superfície do material, com 

aumentos de até 100.000 vezes, resultando assim em imagens com aparência 

tridimensional. O microscópio eletrônico de varredura é utilizado na avaliação 

da superfície de amostras espessas, não transparentes aos elétrons,77 é um 

equipamento versátil que permite a obtenção de informações estruturais e 

químicas de amostras diversas. A imagem eletrônica de varredura é formada 

pela incidência de um feixe de elétrons no material sob condições de vácuo. 



35 

 

Um feixe fino de elétrons de alta energia varre a superfície da amostra ponto a 

ponto onde, podendo ser refletido ou produzir elétrons secundários, que 

correspondem a elétrons arrancados da amostra pelo feixe incidente. A 

intensidade dos elétrons refletidos ou dos secundários pode modular, ponto a 

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

superfície varrida. Os elétrons refletidos possuem energia aproximadamente 

igual à do feixe, sendo denominados retroespalhados (ERE) ou back scattered 

(EBS). Já os elétrons secundários possuem energia baixa ( 50 eV) e trazem 

informação da camada mais externa da amostra.  

 

Ocorre também a emissão de Raios X que fornece a composição 

química elementar de um ponto ou região da superfície, possibilitando a 

identificação de praticamente qualquer elemento presente na amostra. O 

detetor mais usado é denominado espectrômetro energia dispersiva (EDS) e 

fornece os picos de emissão de raios X da amostra bombardeada pelo feixe, 

numa faixa ampla de energia.  

 

A imagem por elétrons secundários provém de interações inelásticas 

entre elétrons e amostra, levando a perda de energia do feixe, com pequena 

mudança de direção dos elétrons. A imagem por elétrons retroespalhados 

provém de relações elásticas entre elétrons e amostra ocorrendo a mudança 

de direção sem perda apreciável de energia. As imagens por elétrons 

secundários fornecem maior resolução de imagem, grande profundidade de 

campo, impressão tridimensional e fácil interpretação. As imagens por elétrons 

retroespalhados apresentam como principal característica o contraste de 

composição,59 pois o ângulo de desvio dos elétrons depende do quadrado do 

numero atômico dos elementos presentes na amostra. 

 

A análise da amostra pela MEV é mais direta, quando comparada a 

MET, as imagens observadas são mais semelhantes às imagens da 

microscopia de luz e geralmente é possível observar a associação entre a 

imagem observada com as características superficiais da amostra. Essa 

análise permite a descrição da morfologia dos biomateriais à base de fosfato de 

cálcio, porém é difícil a visualização dos cristais individuais. 
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A função da Espectroscopia Energia Dispersiva é determinar 

qualitativamente e quantitativamente a composição da amostra em um 

determinado ponto. Essa técnica apresenta como característica a obtenção de 

um espectro rápido que apresenta os picos característicos de Raios-X emitido 

em função da interação inelástica do feixe eletrônico com a amostra. Através 

da Espectroscopia de Energia Dispersiva observamos tanto os picos Ca 

específicos como a radiação contínua. Para essa avaliação as amostras devem 

ser sólidas, sem umidade e composta por material condutor, caso contrário, 

devemos recobrir com ouro ou carbono.58 

 

2.4.4 Microfluorescência de Raios X por Radiação Síncrotron  

 

A Microfluorescência de Raios X é uma variante da Fluorescência de 

raios X por Dispersão em Energia (EDXRF) em que um feixe de raios X 

microscópico é utilizado para excitar localmente uma pequena área da amostra 

(da ordem de 100 x 100 µm2 ou 10 x 10 µm2 quando empregado capilar óptico) 

podendo-se realizar um mapeamento, ponto a ponto, da mesma. Com isso, 

tem-se a determinação da concentração elementar juntamente com o 

mapeamento bidimensional superficial dos elementos químicos contidos na 

amostra. Logo, para cada ponto da amostra tem-se um espectro contendo 

todos os elementos presentes no local. Essa informação pode ser adquirida 

tanto para um perfil (uma linha na amostra) quanto para uma imagem de 

tamanho N x M, sendo N a altura e M o comprimento.88 

 

A fonte de luz Síncrotron é uma fonte de excitação que, quando utilizada 

permite alcançar baixos limites de detecção e, quando comparadas a tubos 

convencionais de raios X, é extremamente “brilhante”, ou seja, possui um alto 

brilho espectral resultando em um aumento da intensidade de raios X primários 

(da ordem de 3 à 5 vezes).  

 

Uma visão esquemática da Fluorescência de Raios X por Radiação 

Síncrotron (FRX-RS) pode ser explicada através da seguinte seqüência: a 

radiação primária, que origina do anel de armazenamento de radiação 
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Síncrotron (RS), é transformada em um microfeixe por um sistema óptico. Esse 

microfeixe é utilizado para excitar a região de interesse na amostra e, a 

fluorescência emergente e a radiação espalhada são detectadas por um 

detector como ilustrado na figura 1.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Figura 1. Esquema ilustrativo do “set-up” típico de FRX-RS. 
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3. PROPOSIÇÂO 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar o reparo ósseo após a implantação de esferas de 

hidroxiapatita nanoestruturada (nHA) e hidroxiapatita nanoestruturada contendo 

1% de estrôncio (nSrHA) em tíbias de ovelhas. 

  

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar físico-quimicamente as esferas antes da implantação; 

 Avaliar comparativamente e de forma descritiva a reparação óssea em 

resposta a implantes de nHA e nSrHA nas amostras desmineralizadas ; 

 Avaliar comparativamente e de forma descritiva a reparação óssea em 

resposta a implantes de nHA e nSrHA nas amostras mineralizadas através 

da microscopia eletrônica de varredura; 

 Avaliar histomorfometricamente a área de osso neoformado, de tecido 

conjuntivo e absorção dos biomateriais; 

 Confirmar através de microfluorescência de raios X a intensidade de 

estrôncio nas amostras após a implantação. 
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4.MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 BIOMATERIAIS 

 

Foram utilizados neste estudo a hidroxiapatita nanoestruturada (nHA) e 

hidroxiapatita nanoestruturada contendo 1% de estrôncio (nSrHA), sintetizados 

no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF/RJ), caracterizadas através  

de Difração de raios X (DRX), Espectroscopia Vibracional no Infravermelho 

(EVITF) e Fluorescência de raios X , sinterizadas e esterilizadas previamente à 

implantação. 

 

4.1.1 Síntese das esferas 

 

Preparação dos Pós: 

A síntese foi realizada utilizando soluções de nitrato de cálcio e nitrato 

de estrôncio (teores molares de estrôncio de 0 e 1%), e fosfato dibásico de 

amônio. Peparou-se uma solução de nitrato de cálcio [Ca (NO3)2.4H2O] e 

nitrato de estrôncio [Sr(NO3)2.6H2O] com concentração total de cátions de 0,2M 

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

solução de fosfato dibásico de amônio, (NH4)2HPO4 com concentração 0,20M, 

mantendo-se o pH 9,0 com hidróxido de amônio concentrado (NH4OH), 

temperatura de 90ºC e agitação mecânica de 240rpm. Após gotejamento a 

mistura permaneceu em digestão por 3 horas nas mesmas condições, sendo 

então filtrada em funil de Buckner e ressuspendida em água MilliQ a 90ºC até 

obter pH 7,0 na água de lavagem. O sólido obtido foi liofilizado por 24 horas. 

Esse procedimento foi realizado na preparação de todas as amostras. 

Finalmente o sólido foi macerado e separado utilizando peneira com abertura < 

74µm mesh. 

 

Preparação das esferas: 

 

Pós (< 74µm) de hidroxiapatita substituída teoricamente com 1% em 

massa de estrôncio (SrHA) e hidroxiapatita sem o metal (HA controle ou HA 
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controle metal), foram misturados a uma solução de alginato de sódio 1% p / v 

com leve agitação para a formação de uma pasta cerâmica. Por extrusão, a 

pasta cerâmica é então gotejada em uma solução de cloreto de cálcio (CaCl2) 

0,15M, onde imediatamente são formadas esferas. As esferas ficaram em 

solução de cloreto de cálcio durante 24h e após este período são lavadas 5 

vezes com 500mL de água ultrapura (MilliQ). As esferas obtidas são liofilizadas 

e após 24h serão colocadas em barquetas de alumina e sinterizadas até 

temperatura de 1000oC em forno mufla durante 27h. As esferas obtidas serão 

peneiradas utilizando-se peneiras com abertura na faixa de 425 a 600µm. 

 

As esferas foram esterilizadas em estufa a 200ºC, durante 2 horas e 

lacradas até o procedimento cirúrgico. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÕES DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

Este estudo foi submetido e aprovado no Comitê de Ética no Uso de 

Animais da UFF (CEUA/UFF) sob o nº 184/09 (anexo 1). 

 

Nesta pesquisa, foram utilizadas 5 ovelhas, de ambos os sexos, 

pesando entre 31 e 55kg (Tabela 1), provenientes da Faculdade de Medicina 

Veterinária da Universidade Federal Fluminense localizada na Fazenda Escola, 

em Cachoeiras de Macacu. Os procedimentos cirúrgicos foram realizados no 

Laboratório de Experimentação Animal da Fazenda Escola da Faculdade de 

Medicina Veterinária da UFF. 

 

Tabela 1. Distribuição dos pesos e sexo dos animais antes dos procedimentos cirúrgicos 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ovelha Sexo Peso em gramas 

34 Fêmea 55.000 

40 Macho 34.050 

44 Macho 30.000 

48 Macho 32.400 

52 Fêmea 31.150 
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Para este experimento os animais foram criados no sistema semi-

extensivo em piquetes contendo forragem nativa e forragem braquiária 

(Brachiariahumidicola e Brachiariadecumbens). Pastejam de dia e de noite 

dormem no aprisco.  

 

A alimentação é de capim no pré-operatório e capim e mistura para o 

pós-operatório. Durante todo o experimento água e sal mineral foram 

fornecidos ad libitum. Os animais são vacinados contra raiva, clostridiose, 

leptospirose e linfoadenite infecciosa, no pré-operatório. A supervisão dos 

animais e cuidados da dieta e jejum pré-operatório foram realizados pela Profa. 

Elizabeth Cardoso, Médica Veterinária responsável pelos ovinos da Fazenda 

Escola da UFF. 

 

Os animais foram avaliados no período pós-operatório diariamente 

durante cinco dias tanto após o procedimento cirúrgico para inclusão do 

material quanto para remoção do mesmo. A supervisão dos animais e cuidados 

da medicação pós-operatório foram realizados pelo Prof. Fabio Otero Ascoli, 

Médico Veterinário Anestesista da Fazenda Escola da UFF. 

 

Quatro de cinco ovelhas receberam três perfurações na tíbia para 

inclusão dos biomateriais realizadas no sentido crânio-caudal na seguinte 

sequencia: nSrHA – Coágulo – nHA (Figura 2) . Uma das ovelhas recebeu o 

mesmo procedimento nas duas tíbias. 
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                       Figura 2: Distribuição das perfurações na tíbia dos animais. 

 

4.2.1 Procedimentos de anestesia 

 

Todos os procedimentos realizados nos animais e que pudessem 

resultar em ansiedade e/ou dor, foram conduzidos sob anestesia. Os animais 

foram privados de alimentação 24 horas antes do ato operatório. 

 

Os animais foram previamente pesados e operados sob anestesia geral, 

e, receberam como medicação pré-anestésica acepromazina (0,1 mg.kg-1) por 

via intra-venosa (IV), diazepam (0,2 mg.kg-1) por via IV e morfina (0,4 mg.kg-1) 

por via intra-muscular (IM). A indução foi realizada com propofol (4 mg.kg-1) por 

via IV e diazepam (0,1 mg.kg-1) por via IV (dose efeito),e a manutenção 

anestésica com isoflurano na concentração adequada para que não ocorram 

respostas autonômicas (figura 3A). Durante todo procedimento cirúrgico os 

nSrHA 

nHA 

Coag 
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animais foram monitorizados através de monitor digital, com informações sobre 

pressão arterial,freqüência cardíaca e temperatura, e receberam hidratação 

venosa (figura 3B).  

 

Para a recuperação anestésica, as ovelhas foram colocadas no aprisco 

com água, capim e mistura ad libitum e apoio imediato das patas. 

 

 

 
Figura 3. A. Procedimentos realizados para indução anestésica com máscara para 

inalação de anestésico geral e infusão venosa de anestésico geral previamente à intubação 

orotraqueal; B. Monitor para avaliar eletrocardiograma, saturação de oxigênio, freqüência 

cardíaca e pressão arterial. 

 

 

4.2.2 Procedimentos cirúrgicos 

 

Após a realização da tricotomia, degermação e antissepsia com 

clorexidina na face medial da tíbia os animais foram instalados na mesa 

operatória em decúbito lateral (Figura 4A). Em seguida, uma incisão de 

aproximadamente 5 cm foi realizada com cabo de bisturi nº3 e lâmina nº15 

para permitir o descolamento até a exposição do plano esquelético (Figura 4B). 

A tíbia do animal foi perfurada primeiramente com fresa tipo lança e em 

seguida fresa cilíndrica – 2 mm (SIN®- Sistema de Implantes Nacional) com 

irrigação profusa de solução de cloreto de sódio a 0,9% (Figura 4B), em 

seguida os defeitos ósseos foram preenchidos com esferas de nSr-HA, coágulo 

e esferas de nHA no sentido crânio-caudal (Figura 4C). 
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A primeira perfuração distou de 6-8 cm da crista tibial, e as demais foram 

realizadas distalmente com 2cm de distancia entre cada perfuração com 

diâmetro de 2 mm.  Os planos interno e externo foram suturados com fio Vycril 

3-0 e  fio de Nylon 5-0, respectivamente (Figura 4D). 

 

 

Figura 4. Procedimentos realizados para implantação dos biomateriais. A – Tricotomia da face 
medial da tíbia, B. Exposição do plano esquelético e perfuração com a fresa lança; C – 
Perfurações preenchidas com os biomateriais e D. Sutura da região. 

 

A ferida operatória foi deixada descoberta e todos os animais receberam 

como protocolo pós-operatório para evitar infecções e controle de dor 

meloxicam na dose de 0,5 mg.kg-1 durante cinco dias e antibiótico 

enrofloxacina 5 mg.kg-1 antes da cirurgia e durante cinco dias após todos os 

procedimentos cirúrgicos. Uma das ovelhas recebeu o procedimento cirúrgico 

descrito acima nas duas tíbias e também foi coletada uma amostra da diáfise. 
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4.2.3 Coleta, fixação e inclusão das amostras 

 

Decorrido o período experimental de 30 dias (Figura 5A), os animais 

foram anestesiados, como descrito anteriormente e executados: incisão, 

descolamento, remoção das amostras com fresa trefina de 4mm (Figura 5) de 

diâmetro interno, em seguida sutura por planos. Os animais foram mantidos 

vivos e o protocolo de sutura e pós-operatório adotado foi o mesmo do tempo 

cirúrgico anterior. 

 

 

 
 
Figura 5. A. Trefinagem do osso contendo o biomaterial; B. Trefinagem da segunda amostra e 
marca da trefina na primeira amostra e C. Bloco ósseo contendo a área da implantação das 
esferas. 

 

 

As amostras obtidas foram submetidas ao processamento para inclusão 

em parafina e resina no laboratório de Biotecnologia Aplicada da Faculdade de 

odontologia da Universidade Federal Fluminense. 

 

As amostras obtidas de 5 animais foram fixadas durante 48 horas em 

formol  10% tamponado  com pH 7,4, lavadas em água corrente por 6 horas, 

desmineralizadas com o descalcificador de ossos Allkimia em temperatura 

ambiente, durante 48 horas. Após a desmineralização dos blocos, estes foram 

desidratados, diafanizados e incluídos em parafina. Cortes transversais foram 

cortados com espessura de 5m e corados com Hematoxilina e Eosina (HE). 

 

Três blocos ósseos, um de cada grupo experimental foram fixados em 

álcool 70%, em seguida dois dias em álcool 95%, um dia em álcool 100%, um 



46 

 

dia em xilol comum, dois dias em 7,5 ml de metil-metacrilato e 2,5 ml de Di-

Butil-ftalato, dois dias em 7,5 ml demetil-metacrilato e 2,5 ml de Di-Butil-ftalato 

e 0,1g de peróxido Benzoila, e um dia em 7,5 ml de  metil-metacrilato e 2,5 ml 

de Di-Butil-ftalato e 0,25g de peróxido Benzoila. Durante este processo o 

material permaneceu na geladeira e somente na última etapa de solução III, foi 

em estufa a 39°C, por 5 dias. Os blocos obtidos foram serrados com serra de 

ourives para remoção do excesso de resina, após foram colocados no 

micrótomo Isomet® para obtenção de cortes com 100µm. A espessura dos 

cortes foram conferidas com paquímetro digital e, após, os cortes foram 

posicionados entre duas lâminas de vidro que foram fixadas por fita adesiva 

para análise por microfluorescência de raios X. 

 

4.6 HISTOMORFOMETRIA  

 

Para realização da histomorfometria foram utilizadas as lâminas 

provenientes da inclusão em parafina e coradas com Hematoxilina e Eosina. 

Primeiramente as lâminas foram levadas ao microscópio de luz e, para cada 

lâmina, foi realizada a captura aleatória de imagens dos campos. 

 

As imagens obtidas foram levadas para o programa ImagePro Plus4.5® 

onde foi criado um grid de 150 pontos que sobrepôs as imagens, permitindo a 

marcação dos pontos como: biomaterial, osso pré-existente, osso neoformado, 

tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e outros (Figura 6). Na análise 

histomorfométrica os dados foram submetidos a uma análise de variância 

(ANOVA), no programa InStat® 3.05, com diferenças significativas de p<0,05 

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

testes não paramétricos, Kurskal-Wallis. 

Após os dados foram enviados para uma tabela utilizando o programa 

Microsoft Excel-2007® e analisados estatisticamente pelo programa GrapPad 

Instat 3.05®, utilizando o método não-paramétrico (teste de Kruskal-Wallis®, 

caso P<0,05). E, então, esses dados foram transferidos para o programa 

GrapPadPrism 5.0® para a confecção dos gráficos.  

B D 
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Figura 6. Programa ImagePro Plus4.5
®
 

 

 

4.7 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA  

 

4.7.1 Antes da implantação 

 

Antes da implantação do biomaterial, foram realizadas a caracterização 

físico-química por Difração de Raios X e Espectroscopia Vibracional no Infra 

Vermelho por Transformada de Fourier. 

 

4.7.1.1 Difração de Raios X  

 

A difração de raios-x para as esferas de nSrHA e nHA  foram realizados 

no Laboratório de  Cristalografia e Difração de Raios-X do CBPF, com o 

difratômetro de pó Zeiss HZG4 usando radiação de CuKa (= 1,5418 Å) e 

varredura angular de 10 – 100o com passo de 0,05/s. Possibilita a análise de 
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materiais compostos por uma mistura de fases e uma análise quantitativa 

destas. 

 

4.7.1.2 Espectroscopia Vibracional no Infra Vermelho por 

Transformada de Fourier. 

 

A espectroscopia no infra-vermelho com transformada de Fourier para 

as esferas de nSrHA e nHA,  foram realizadas no CBPF utilizando o 

espectrofotômetro por transformada de Fourier da  Schimadzu, IR-Prestige 21 

com detector DTGS KBr, separador de feixes de KBr. Permitiu observar as 

seguintes características dos materiais dos grupos nSrHA e nHA: identificação 

da fase ou da presença de fases, identificação de grupos funcionais. 

 

4.7.2 Após a implantação 

 

 Após a coleta das amostras, foram utilizados como ferramentas para 

caracterização físico-química a Microscopia Eletrônica de Varredura, a 

Espectroscopia por Energia Dispersiva e a Microfluorescência de Raios X por 

Radiação Síncroton. 

 

4.7.2.1 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

A microscopia eletrônica de varredura foi realizado no Laboratório de 

Microscopia Eletrônica- COPPE/UFRJ. Utilizou-se Microscópio Eletrônico de 

Varredura (Jeol JSM 5800LV, Suécia), com a quilovoltagem de 25 a 

30kv. Sendo possível observar a superfície das amostras de nSrHA, nHA e 

coágulo, observando a associação entre a imagem observada com as 

características superficiais da amostra. 
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4.7.2.2 Espectroscopia por Energia Dispersiva  

 

A espectroscopia de energia dispersiva foram realizados no Laboratório 

de Microscopia Eletrônica- COPPE/UFRJ. Utilizou-se  o aparelho EDS 

acoplado ao Microscópio Eletrônico de Varredura (Jeol JSM 5800LV, Suécia),  

que realiza a análise qualitativa e quantitativa dos elementos de uma amostra. 

Utilizou-se a quilovoltagem de 25 a 30kv. 

 

4.7.2.3 Microfluorescência de Raios X por Radiação Síncrotron 

 

 A microfluorescência de Raios X por Radiação Síncroton foi realizada no 

Laboratório Nacional de Luz Síncroton, em Campinas/SP, onde puderam ser 

avaliados os elementos químicos presentes nas amostras desmineralizadas 

dos grupos nSrHA e nHA, e da amostra diáfise. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS ESFERAS ANTES 

DA IMPLANTAÇÃO 

 

5.1.1 Difração de Raios X  

 

Foi demonstrado o padrão de difração de raios-x das amostras de 

nSrHA e nHA  após serem tratadas termicamente a 1000º C. O tratamento 

térmico favoreceu o aumento dos cristais e com isso obteve-se uma maior 

cristalinidade do biomaterial (Figuras 7 e 8).  

 

 

 

Figura 7. Difratograma do pó de nSrHA com tratamento térmico. 



51 

 

 

Figura 8. Difratograma do pó de nHA com tratamento térmico. 
 

 
 

5.1.2 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier 

 

Na espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourrier foi 

possível identificar as bandas típicas de uma hidroxiapatita com as bandas de 

fosfato (PO4)
3- (número de onda 475, 570, 603, 960 e 1092 cm-1) 

hidroxilas(OH)1- (número de onda 3570 cm-1) e água(H2O). É demonstrado que 

no SrHA,  há  um pequeno alargamento entre 1093 a 956 cm-1 evidenciando a 

presença de uma nova fase,confirmando os resultados da difração de raios-X 

(Figuras 9 e 10). 
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 Figura 9. Espectro no infravermelho das esferas de nSrHA 

 

 Figura 10. Espectro no infravermelho das esferas de nSrHA 
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5.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS MICROESFERAS 

APÓS A IMPLANTAÇÃO 

 

5.2.1 Análise Descritiva com Microscopia de Luz 

 

A análise histológica revelou que no grupo contendo coágulo foi 

observado neoformação óssea da periferia para o centro do defeito ósseo, 

composta por largas trabéculas ósseas anastomosadas, porém áreas de tecido 

conjuntivo também foram observadas espalhadas pelo defeito ósseo 

principalmente na porção central (Figura 11 e 12). 

 

O grupo nSrHA exibiu neoformação óssea da periferia para o centro, 

presença de ilhas de tecido conjuntivo frouxo espalhadas  no defeito, além de 

escasso infiltrado inflamatório predominantemente linfoplasmocitário. 

Observou-se grande quantidade de biomaterial e na sua periferia matriz óssea 

(Figura 13 e 14). 

 

O grupo nSrHA exibiu neoformação óssea da periferia para o centro, 

presença de tecido conjuntivo frouxo na porção central do defeito, além de 

escasso infiltrado inflamatório predominantemente linfoplasmocitário. 

Observou-se grande quantidade de biomaterial e na sua periferia matriz óssea 

(Figura 15 e 16). 

 

Em nenhum dos grupos foram observadas áreas de necrose. Nos dois 

grupos implantados observou-se íntimo contato de osso na interfacecom os 

biomateriais. 

A 
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Figura 11. Fotomicrografia do grupo coágulo. Observa-se presença de osso neoformado 
preenchendo quase todo defeito cirúrgico e presença de ilhas de tecido conjuntivo espalhadas 

e entremeadas com as áreas de osso neoformado. OPE- Osso pré-existente; ONF- Osso 
neoformado; TC- Tecido conjuntivo; I- Interface do defeito. Aumento 80x. 

 
Figura 12. Fotomicrografia do grupo coágulo. Observa-se no maior aumento a presença de 
ilhas de tecido conjuntivo e osso neoformado bastante celularizado. ONF- Osso neoformado; 
TC- Tecido conjuntivo. Aumento: 200X. 

OPE 

ONF 

I 

ONF 

TC 
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Figura 13. Fotomicrografia do grupo nHA. Presença de biomaterial, osso neoformado e áreas 

de tecido conjuntivo.. OPE- Osso pré-existente; ONF- Osso neoformado; TC- Tecido 
conjuntivo; I- Interface do defeito; B- biomaterial. Aumento: 80X. 

 

Figura 14. Fotomicrografia do grupo nHA. No maior aumento pode-se observar interface do 
biomaterial.com tecido conjuntivoe osso neoformado. ONF- Osso neoformado; TC- Tecido 

conjuntivo; B- biomaterial. Aumento: 200X. 

OPE 

ONF 

TC 

I 

B 

B 

ONF 

TC 
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Figura 15. Fotomicrografia do grupo nSrHA. Presença de biomaterial, tecido conjuntivo no 

centro do defeito e limitado por osso neoformado. ONF- Osso neoformado; TC- Tecido 
conjuntivo; B- biomaterial; OPE- osso pré-existente; I- interface do defeito. Aumento de 80X. 

 
Figura 16. Fotomicrografia do grupo nSrHA. Observar invasão tecidual na estrutura do 

biomaterial e interface do biomaterial com tecido conjuntivo. ON- Osso neoformado; TC- Tecido 
conjuntivo; B- biomaterial; H- hemorragia. Aumento de 200X. 

 

ONF 

B 
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TC 

I 
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B 

TC H 
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5.2.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

A amostra do grupo coágulo apresenta a topografia esperada para um 

defeito não crítico após 30 com neoformação óssea com quase todo o defeito 

ocupado por trabéculas ósseas (Figura 17, 18 e 19).  

 

 

 

Figura 17. Micrografia do grupo coágulo com o defeito quase todo preenchido por osso 

neoformado. Aumento de 40x. 
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Figura 18. Micrografia do grupo coágulo na região da interface entre osso pré-existente e 
osso neoformado. Aumento de 100x. 

 

 

Figura 19. Micrografia da interface do grupo coágulo. Aumento de 700x. 
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A amostra do grupo HA mostra a não dissolução do biomaterial, 

permanecendo em grande quantidade sem indícios de reabsorção (figuras 20, 

21 e 22). Assim como a amostra nSrHA, mostra a presença do biomaterial no 

interior do defeito também sem indícios de reabsorção (figuras 23, 24 e 25). 

Na avaliação através da espectroscopia por energia dispersiva foi possível 

avaliar a constituição química básica das amostras. No grupo coágulo, ambos 

os pontos apresentaram fósforo e cálcio em grande quantidade. Um ponto foi 

localizado na região de osso neoformado e outro no osso pré-existente. (Figura 

26). Nos grupos nHA e nSrHA foram marcados três pontos: Biomaterial, osso 

neoformado e osso preexistente. Em ambos os grupos foi observado cálcio e 

fósforo em grande quantidade. No grupo nSrHA não foi detectada a presença 

de estrôncio na amostra (figuras 27 e 28). 

 

 

Figura 20. Micrografia do grupo nHA com presença de esferas de nHA no centro do defeito 
limitado por osso neoformado na periferia do defeito. Aumento de 40x 
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Figura 21. Micrografia do grupo nHA identificando área de integração do osso neoformado 
e da esfera (seta). Aumento de 100x. 

 

 

Figura 22. Micrografia do grupo nHA na região do centro do material. Aumento de 700x 
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Figura 23. Micrografia do grupo nSrHA com presença de remanescentes de biomaterial no 
interior do defeito cirúrgico e osso neoformado da periferia em direção ao centro do defeito. 
Aumento de 40x 

 

 

Figura 24. Micrografia do grupo nHA com remanescentes de biomaterial no centro do 
defeito e osso neoformado da periferia em direção ao centro. Aumento de 100x 
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Figura 25. Micrografia do grupo nSrHA . Aumento de 700x 

 
 
 
 

 
Figura 26. Espectroscopia por energia dispersiva do grupo coágulo. A- Micrografia utilizada 
para a marcação dos pontos de avaliação. B- Espectro no ponto 1; C- Espectro no ponto 2. 

A 

B C 
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Figura 27. Espectroscopia por energia dispersiva do grupo nHA. A- Micrografia utilizada para a 
marcação dos pontos. B- Espectro no ponto 1; C- Espectro no ponto 2; D- Espectro no ponto 3. 
 
 
 
 
 
 

A 
B 

C D 
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Figura 28. Espectroscopia por energia dispersiva do grupo nSrHA. A- Micrografia utilizada para 
a marcação dos pontos. B- Espectro no ponto 1; C- Espectro no ponto 2; D- Espectro no ponto  
3. 

 
 
5.2.3  Análise Estatística 

 

Na análise da densidade do biomaterial, há diferença estatística entre os 

grupos, o grupo nSrHA mostrou maior densidade de biomaterial quando 

comparado ao grupo nHA (figura 29). Nas análises da densidade de volume de 

tecido conjuntivo e densidade de volume de tecido ósseo neoformado não 

houve diferença estatística entre os grupos coágulo, nHA e nSrHA (figuras 30 e 

31).  

 

A B 

C 
D 
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Figura 29. Análise estatística da densidade de biomaterial entre os dois grupos 30 dias após a 
implantação. 

 
Figura 30. Análise estatística da densidade de volume de tecido conjuntivo entre os 3 grupos 
30 dias após a implantação. 
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Figura 31. Análise estatística da densidade de volume de ósseo neoformado entre os 3 grupos 
30 dias após a implantação. 
 

 
 

5.2.4  Microfluorescência de Raio X por Raddiação Síncroton 

  

 Nos resultados da Microfluorescência de Raio X por Radiação Síncroton, 

no grupo nSrHA foi observada presença de ferro e estrôncio e em menor 

quantidade de cálcio e zinco. Na amostra diáfise observou-se a a presença de 

elementos comuns ao osso maduro, cálcio, potássio e estrôncio. (Figuras 32-

39). 

 



67 

 

 

Figura 32. Intensidade do cálcio na amostra da diáfise. 

 

Figura 33. Intensidade do potássio na amostra da diáfise. 
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Figura 34. Intensidade do estroncio na amostra da diáfise. 

 

 
Figura 35. Intensidade do cálcio na amostra de nSrHA. 
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Figura 36. Intensidade do ferro na amostra de nSrHA. 

 

 
Figura 37. Intensidade do potássio na amostra de nSrHA. 
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Figura 38. Intensidade do estrôncio na amostra de nSrHA. 

 

 
Figura 39. Intensidade do zinco na amostra de nSrHA.
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6. Discussão    

 

O aumento da expectativa de vida proporciona a exposição a inúmeras 

situações como, fraturas, alterações metabólicas, fraturas, lesões císticas, 

doenças degenerativas, ou até mesmo perdas ósseas extensas causadas por 

acidentes automobilísticos, e da própria violência urbana. Desta forma, 

aumentam as pesquisas no campo da bioengenharia, no intuito de desenvolver 

materiais capazes de promover regeneração tecidual, restabelecendo a 

estética, função e auto-estima do paciente. 

 

O material autógeno tem sido por muito tempo preferido pelos 

profissionais devido as suas excelentes propriedades osteogênica, 

osteocondutora e osteoindutora, porém há limitações no seu uso quanto à 

morbidade do sítio doador, quantidade e qualidade do osso doador, problemas 

estruturais e anatômicos e absorção periférica intensa,6,28,127. Em vista disso, 

cresce a busca por substitutos ósseos que possuam as características: 

biocompatibilidade, previsibilidade, aplicação clínica, ausência de riscos trans-

operatórios e sequelas pós-operatórias mínimas, além da aceitação pelo 

paciente.124 

 

O aspecto mais importante durante o desenvolvimento de novos 

biomateriais é o ensaio experimental e clínico para avaliar sua 

biocompatibilidade.117 O uso de ovinos para a pesquisa tem aumentado ao 

longo do tempo devido às semelhanças com os seres humanos em peso, 

estrutura óssea e articular, e, regeneração óssea.7,107 Foi observado neste 

estudo que o modelo de perfuração em ovinos prova ser um excelente modelo 

animal para avaliar a biocompatibilidade de biomateriais substitutos ósseos, 

onde no modelo de implantação (fêmur), revelou a possibilidade de 

implantação de até 8 biomateriais por animal.65,108 e também pela possibilidade 

de manutenção dos animais vivos após o término do experimento que vai de 

encontro ao programa mundial dos 3 Rs (Refinement, Reduction and 

Replacement). No presente estudo, optou-se por utilizar a área de diáfise, ao 

contrário do estudo de Nuss, que optou por epífise. Porém, a área de interesse 
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deste estudo é osso cortical, esse modelo cirúrgico apresenta uma limitação 

quanto ao número de perfurações, pois aumenta o risco de fratura. Por isso foi 

mantida uma distância segura entre as perfurações e na trefinagem utilizada 

trefina de 4mm (diâmetro interno).  

 

Em nosso estudo foi confeccionado um defeito considerado não crítico 

para tíbias de ovelhas, pois a intenção do estudo foi de avaliar a 

biocompatibilidade das esferas após um período de implantação. Com essa 

intenção um defeito de 2 mm de diâmetro é o suficiente, além disso um defeito 

maior requereria uma trefina maior para coleta do material o que poderia 

ocasionar a fratura óssea. Nos achados histológicos, no qual o defeito não foi 

preenchido por nenhum material, apenas coágulo sanguíneo, os resultados 

foram condizentes com a literatura quanto ao reparo de defeitos críticos, com a 

formação óssea da periferia para o centro do defeito e tecido conjuntivo fibroso 

nas demais áreas.95,103,132 

 

A nHA é de interesse atual devido as suas propriedades biológicas 

comparada com HA, além da sua maior semelhança com a apatita fisiológica.72 

Estudos prévios mostraram o aumento da motilidade dos osteoblastos 

expostos a partículas de nHA esféricas149 e o aumento na migração destas 

células quando expostos a partículas esféricas nHA.73 A nHA exibe excelente 

adesão, não só para os tecidos mineralizados como aos não mineralizados.146 

 

Outro estudo também revela que a citotoxicidade de nanopartículas de 

hidroxiapatita pode ser afetada por método de preparação, cristalinidade e 

tamanho da partícula. Entre todas as nanopartículas HA testadas, a 

nanopartícula HA amorfa mais solúvel tem a maior citotoxicidade.10,139,140 Uma 

vez que o produto de dissolução de hidroxiapatita dopada de estrôncio são 

também íons cálcio e íons estrôncio, a libertação rápida de íons a partir de uma 

hidroxiapatita dopada de estrôncio solúvel pode também levar a um problema 

citotoxidade. Portanto, exise um equilíbrio quanto a citotoxicidade e 

solubilidade, ou seja, a quantidade de estrôncio incorporada a hidroxiapatita 

deve ser o suficiente para deixá-la mais solúvel, porém pouco citotóxica. Neste 

estudo optou-se por usar 1% de estrôncio, o que não aumentou a 
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citotoxicidade, mas também não aumentou a solubilidade, que é evidenciado 

no resultado da histomorfometria. 

 

Existem diferente formas de apresentação da HA, que incluem pós, 

blocos, cimentos, microesferas, matrizes tridimensionais e revestimento de 

implantes metálicos.135 As esferas formam interstícios que possibilitam a 

migração, adesão e proliferação de osteoblastos na sua superfície.9,65,119,138 

Baseado nesses estudos anteriores, o presente estudo adotou como formato 

do material esferas, que variam entre 425 e 600µm. Não está claramente 

estabelecido qual o tamanho ideal de cada partícula de biomaterial para cada 

região e morfologia do defeito ósseo. Segundo a maioria dos autores, 

independente do formato, o tamanho ideal para as partículas é entre 200 a 

500µm, partículas menores que 50µm induzem a toxicidade51,78,103 

 

O presente estudo demonstrou que a nHA contendo 1% de Sr é 

biocompatível, apresentando osso neoformado em íntimo contato com o 

biomaterial, porém revelou menos intensidade de neoformação óssea que a 

nano-HA, resultados estes não confirmados por um prévio estudo que avaliou 

um cimento de HA contendo Sr, que apresentou melhor osteocondutividade, 

biocompatibilidade e biodegradabilidade do que o cimento de HA livre de Sr. 

Além disso, as doses de Sr incorporadas na estrutura do cristal da HA 

desempenharam um papel ativo in vitro e in vivo. A partir dos dados dos testes 

de biocompatibilidade, observaram que o cimento contendo Sr a 5% foi mais 

biocompatível, seguido do cimento de HA contendo Sr a 10% e por último o 

cimento de HA livre de Sr.36 Em outro estudo, desses mesmos autores, apurou-

se também que o cimento de HA contendo Sr a 5% atingiu maior resistência a 

compressão das amostras analisadas (5-10%).62 Estes dados indicam que 

existe uma dose ideal de Sr a incorporar no cristal da HÁ a fim de obter 

melhores propriedades físico-químicas e de biocompatibilidade.32 No entanto, 

os resultados do implante intramuscular e das experiências de implantação no 

fêmur de coelhos mostram que a taxa de dissolução média do cimento de HA 

contendo Sr aumenta com a elevação da dose de Sr.36 Isso pode ser explicado 

pelo fato de que uma HA contendo substituições é considerada uma HA 

deficiente em cálcio e, consequentemente, mais solúvel e quanto maior for a 
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incorporação do metal mais deficiente em cálcio ela se torna, por isso a 

concentração do metal incorporado é um importante parâmetro de controle 

para ajustar as propriedades da HA. 

 

Um estudo in vitro avaliou a bioatividade da HA contendo Sr em fluido 

corporal simulado, e seu efeito sobre a proliferação, morfologia celular, 

fosfatase alcalina e atividade de osteopontina na cultura de células 

osteoprecursoras in vitro. A cerâmica de HA contendo Sr exibiu alta 

bioatividade em líquido corporal simulado, que foi clara pela formação rápida 

de apatita em sua superfície. O teste de cultura celular indicou que a HA 

contendo Sr tem boa biocompatibilidade em osteoblastos humanos. 

Comparado com HA, a Sr-HA promoveu adesão de células osteoprecursoras e 

proliferação celular, e não apresentou nenhum efeito deletério sobre a 

formação da matriz extracelular e mineralização. Também foi demonstrado que 

a presença do Sr estimula a diferenciação de células osteoprecursoras, e 

aumenta a fosfatase alcalina e expressão da osteopontina.147 Esse estudo 

concluiu que o Sr promove a ação osteoblástica e neoformação óssea 

subsequente. Esses resultados diferentes dos obtidos podem ser justificados 

pela concentração do Sr utilizado nesse estudo (1%). Porém mais pesquisas 

são necessárias para a compreensão detalhada dos mecanismos celulares e 

moleculares dos efeitos do estrôncio em células ósseas. 

 

Neste estudo, Também foi possível observar, nos resultados da 

microfluorescência de Raios X por Radiação Síncroton, no grupo nSrHA um alo 

amarelo em torno da esfera, o que sugere a interação dela com o meio, ou 

seja, a esfera de SrHA esta liberando Sr no defeito. No resultado da EDS, Não 

foi observada a presença de estrôncio neste grupo, que pode ser justificado 

pela pequena quantidade do elemento e por possuir kV muito próxima do 

elemento P que aparece em grande quantidade, mas a presença do elemento 

Sr pôde ser confirmada na microfluorescência de Raios X por Radiação 

Síncroton. 

 

Outro estudo in vitro realizado com o intuito de avaliar a resposta 

osteoblástica e osteoclástica da HA contendo Sr em diferentes concentrações, 
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mostrou que células osteoblásticas cultivadas em HA, contendo Sr cresceram 

exibindo morfologia normal, boa proliferação e aumento de valores dos 

parâmetros de diferenciação, ao mesmo tempo, o número de osteoclastos foi 

influenciado negativamente pela presença do Sr. O efeito positivo do íon nas 

células ósseas foi particularmente evidente no caso de deposição de HA 

contendo Sr relativamente elevada (3-7%), valores que aumentaram 

significativamente a atividade da fosfatase alcalina, osteocalcina, colágeno tipo 

I e osteoprotegerina/TNF relacionada a receptores de citocinas, também foi 

observada a redução considerável de proliferação de osteoclastos.26 Um 

estudo in vivo investigou a resposta tecidual óssea de um cimento ósseo de HA 

contendo Sr injetado em osso esponjoso de crista ilíaca de coelhos por 1, 3 e 6 

meses. A afinidade óssea ao cimento de HA contendo Sr aumentou de 73,55% 

± 3,50% após 3 meses para 85,15% ± 2,74% após 6 meses (p = 0.01) (Wong, 

2004). Esses resultados evidenciam que o cimento de HA contendo Sr é 

biocompatível e osteocondutor, confirmando os dados obtidos neste estudo 

apesar do nosso período experimental ter sido de apenas 30 dias. Em outro 

estudo in vivo, foi alcançada a osseointegração em osso esponjoso com o uso 

de cimento de HA contendo Sr em coelhos, que estimulou a formação e união 

óssea, a fusão do osso com cimento de HA contendo Sr e indicou 

biocompatibilidade in vivo. A marcação com tetraciclina mostrou que a área de 

mineralização foi na ordem: 3 meses - 1 mês - 6 meses. No 1° mês, o aumento 

da mineralização foi devido ao processo de cicatrização do osso. Um aumento 

adicional na área de mineralização em 3 meses indicou que a HA contendo Sr 

tem um efeito estimulante na formação óssea. A área demineralização diminuiu 

em 6 meses porque o processo de cicatrização foi concluído apresentando 

remodelação óssea.145 Dentre todos os estudos analisados foi observado que a 

HA contendo Sr é biocompatível em dependência da concentração de Sr e do 

período do experimento. 
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7 Conclusões 
 

De acordo com os resultados obtidos as esferas de nHA e nSrHA 1% 

podem ser consideradas biocompatíveis e com potencial osteocondutor 

podendo ser indicadas como substitutos ósseos. Estudos futuros são 

necessários com outras concentrações para a otimização da resposta 

biológica. 
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