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RESUMO 
 

 

Sartoretto SC. Impacto da temperatura de síntese na biocompatibilidade e 

bioabsorção de hidroxiapatitas carbonatadas nanoestruturadas [dissertação]. Niterói: 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2014. 

 

A hidroxiapatita (HA) é um dos materiais mais utilizados internacionalmente em 

aplicações médicas envolvendo a substituição/regeneração óssea e dentária e, mais 

recentemente, em terapias celulares, devido às suas propriedades de 

biocompatibilidade e bioatividade. Contudo, sua utilização pelo Sistema Único de 

Saúde foi descontinuada em função de sua baixa bioabsorção. A hidroxiapatita 

carbonatada (cHA) foi desenvolvida com o objetivo de melhorar as propriedades de 

dissolução da HA em fluidos corporais e ampliar sua capacidade terapêutica pela 

modificação de sua composição química. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

biocompatibilidade e bioabsorção das cHAs sintetizadas a 5°C, 37°C e 90°C, não 

sinterizadas, comparadas à HA estequiométrica sintetizada a 90°C e sinterizada. Os 

materiais foram caracterizados utilizando a Difração de Raio X (DRX), a 

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

e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). A citotoxicidade dos diferentes 

biomateriais foi mensurada através da atividade mitocondrial (redução do XTT) e 

integridade da membrana celular (incorporação de Vermelho Neutro) utilizando pré-

osteoblastos murinos MC3T3-E1 tratados com meio condicionado pelos diferentes 

biomateriais. Camundongos Balb/C (n=75) foram distribuídos aleatoriamente em 5 

grupos experimentais. Após a anestesia, tricotomia e antissepsia, realizou-se uma 

incisão de 10 mm no dorso dos camundongos para implantação subcutânea de 

esferas dos biomateriais processados nas temperaturas de 5ºC (Grupo 1), 37ºC  

(Grupo 2), 90°C (Grupo 3), HA 90°C/sinterizada (Grupo 4) e  nenhuma implantação 

(Grupo 5, sham) seguido de sutura. Nos períodos experimentais de 1, 3 e 9 

semanas, os animais foram submetidos a eutanásia, as amostras  foram coletadas e 

processadas para inclusão em parafina e coradas com hematoxilina e eosina para 

avaliação descritiva e semiquantitativa do efeito biológico dos biomateriais no tecido 

subcutâneo segundo a norma ISO 10993-6:2007. Mastócitos foram identificados por 



  

coloração com azul de toluidina e quantificados. Os difratogramas das cHAs 

evidenciaram picos correspondentes ao de uma HA padrão, mas notou-se 

alargamento da base dos picos, sugerindo aumento do grau de dissolução dos 

biomateriais. As análises em EVIVTF confirmaram a presença de carbonato e água 

nas cHAs testadas. As micrografias eletrônicas de varredura exibiram diferentes 

morfologias das cHAs possivelmente relacionadas ao método de gotejamento 

durante a síntese além de diferenças na superfície quando comparadas com a HA 

estequiométrica. Todos os materiais avaliados foram atóxicos nos ensaios in vitro. In 

vivo, a macroscopia do tecido reacional dos grupos das cHAs apresentaram sinais 

de maior bioabsorção; a análise histológica do efeito biológico local após 

implantação demonstra que as cHAs e HA foram, respectivamente, levemente e 

moderadamente irritantes. A densidade de mastócitos para a HA 90°C aumentou 

significativamente em relação ao grupo sham e no grupo cHA 37°C, houve 

diminuição tempo dependente da densidade de mastócitos (p<0,05). Foi possível 

concluir que as cHAs estudadas mostraram-se biocompatívies e bioabsorvíveis, 

principalmente as sintetizadas em 5°C e 37°C, apontando esses materiais como 

potenciais substitutos à HA estequiométrica em aplicações biomédicas 

regenerativas. 

 

 

Palavras-chave: Bioabsorção, Biomaterial, Biocompatibilidade, Citotoxicidade, 

substituto ósseo, hidroxiapatita, hidroxiapatita carbonatada, mastócitos, temperatura 

de síntese. 

 
 



  

ABSTRACT 
 

 

Sartoretto SC. Impact of synthesis temperature on biosorption and biocompatibility of 

nanostructured carbonated hydroyapatites [dissertation]. Niterói: Universidade 

Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2014. 

 
 
Hydroxyapatite (HA) is one of the most common materials used internationally in 

medical applications involving bone and dental substitution/regeneration and, more 

recently, in cellular therapies, due to its biocompatibility and bioactivity properties. 

However, due to the low bioabsorption of HA, its use by the Unified Health System of 

Brazil was discontinued. Carbonated HA (cHA) was developed with the objective of 

improving the dissolution properties of HA in body fluids and broadening the 

therapeutic capacity of HA by modifying its chemical composition. The objective of 

this study was to evaluate the biocompatibility and bioabsorption of unsintered cHA 

microspheres (cHAs) synthesized at 5°C, 37°C and 90°C compared to sintered 

stoichiometric HA synthesized at 90°C. The materials were characterized using x-ray 

diffraction (XRD), Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy and scanning 

electron microscopy (SEM) methods. The cytotoxicity of the different biomaterials 

(BMs) was measured via the mitochondrial activity [the reduction of 2, 3-bis (2-

methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-5-[(phenylamino) carbonyl]-2H-tetrazolium hydroxide 

(XTT)] and cellular membrane integrity (the incorporation of neutral red) of MC3T3-

E1 murine pre-osteoblasts treated with media conditioned with the different BMs. 

Balb/C mice (n=75) were randomly distributed into 5 experimental groups. After 

anesthesia, trichotomy and antisepsis, a 10-mm incision was made in the dorsum of 

the mice to subcutaneously implant the BM microspheres processed at 5°C (Group 

1), 37°C  (Group 2) and 90°C (Group 3), the sintered HA processed at 90°C (Group 

4, control) or no implantation (Group 5, sham); the incision was then sutured. After 1, 

3 and 9 weeks, the animals were euthanized. Samples were collected and processed 

for inclusion in paraffin and stained with hematoxylin and eosin for evaluation of the 

biological effect of the BMs on the subcutaneous tissue according to the ISO 10993-

6:2007 standard. Mast cells were identified by staining with toluidine blue and 

quantified. Diffractograms of the cHAs displayed peaks corresponding to an HA 



  

standard, but a broadening of the base of the peaks was noted, suggesting an 

increase in the degree of dissolution of the BMs. The FTIR analyses confirmed the 

presence of carbonate and water in the tested cHAs. The scanning electron 

micrographs revealed different morphologies of the cHAs, possibly related to the 

dripping synthesis method in addition to surface differences compared to 

stoichiometric HA. All of the evaluated materials were non-toxic in the in vitro tests. In 

vivo, the macroscopic tissue reactions of the groups implanted with cHAs revealed 

signs of increased bioabsorption; the histological analysis of the local biological 

effects after implantation demonstrates that the cHAs and HA were slightly and 

moderately irritating, respectively. The density of mast cells for the HA 90°C group 

increased significantly in relation to the sham group, and in the cHA 37°C group, 

there was a decrease in time depending on the density of mast cells (p<0.05). It is 

possible to conclude that the studied cHAs are biocompatible and bioabsorbable, 

primarily those synthesized at 5°C and 37°C, indicating that these materials are 

potential substitutes for stoichiometric HA in regenerative biomedical applications. 

 
 

Key Words: Biosorption, Biomaterial, Biocompatibility, Cytotoxicity, bone substitute, 

hydroxyapatite, carbonated hydroxyapatite, mast cells, synthesis temperature. 
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1 - INTRODUÇÃO  
 

 

A regeneração de grandes defeitos ósseos resultantes de trauma, 

malignidade ou doenças congênitas representa um problema clínico comum e 

significativo1. O aumento da expectativa de vida da população e da violência urbana 

que aflige as grandes cidades de todo o mundo fizeram com que crescesse 

paralelamente o número de cirurgias reconstrutivas dos tecidos ósseos. 

Particularmente na odontologia, a perda precoce dos dentes e o crescente aumento 

de erros de planejamento e falhas na instalação de implantes dentários, contribuíram 

para um grande número de pacientes com tecido ósseo insuficiente, ou mesmo 

inadequado para a realização de reabilitações orais. Com o objetivo de reparação 

dos tecidos ósseos perdidos, os enxertos do tipo autógenos, considerados "padrão 

ouro" no mercado, se tornaram a primeira opção de escolha para o preenchimento 

desse defeito2-5. Isso devido a esse tipo de enxerto apresentar mecanismos 

biológicos de osteogênese osteocondução e osteoindução. Entretanto este tipo de 

enxerto apresenta algumas desvantagens como uma limitada obtenção na 

quantidade do sítio doador, maior morbidade cirúrgica e baixa previsibilidade, 

particularmente nas reconstruções em bloco6. Este cenário tornou a pesquisa e o 

desenvolvimento de alternativas ao enxerto autógeno cada vez mais importantes5. 

Há cerca de oito décadas, diversos tipos de materiais substitutos ósseos 

vem sendo desenvolvidos, visando o aumento do potencial resolutivo de difíceis 

problemas ósseo-reconstrutivos7. As cerâmicas de fosfato de cálcio sintéticas 

possuem destaque devido a sua biocompatibilidade12,13 e osteocondução13,14 além 

de serem considerados os biomateriais mais utilizados em aplicações médicas 

envolvendo a substituição/regeneração óssea e dentária e, mais recentemente, as 

terapias celulares8. Outros fatores presentes são a capacidade de associação com 

moléculas, íons e metais, estabilidade no meio biológico, atividade osteocondutora e 

versatilidade, por poderem ser processados com diferentes morfologias, porosidades 

e como dispositivos nanométricos carreadores de proteínas29,30, fármacos e genes31. 

A hidroxiapatita (HA) se destaca dentre os fosfatos de cálcio por ser um dos 

principais componentes inorgânicos do osso9, cujas propriedades físico-químicas e 

biológicas a torna o substituto ósseo mais utilizado em procedimentos ortopédicos10 

e odontológicos11. Visando melhorar as propriedades biomiméticas da HA, algumas 
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estratégias vem sendo avaliadas, como modificações na estrutura da HA por meio 

da adição de alguns íons tais como Zn2+, Sr2+, e Mg2+17, ou a incorporação de fatores 

osteoindutores como as proteínas morfogenéticas ósseas18. Estudos prévios 

sugerem que a bioabsorção da HA, tanto de origem sintética19 como natural20, pode 

estar relacionada com a temperatura de processamento e cristalinidade do BM.  

Para as aplicações clínicas busca-se ampliar a capacidade terapêutica da 

HA pela modificação de sua composição química (síntese da hidroxiapatita 

carbonatada) e dimensão dos cristais (nano), tornando-a mais similar ao osso 

natural, e a associação com polímeros sintéticos (PLA) e naturais (fibroína da seda) 

de maneira a ampliar suas propriedades como agente carreador e facilitar seu 

processamento no formato adequado à aplicação clínica34. Embora haja excelente 

biocompatibilidade e capacidade osteocondutora, a HA pode ter sua aplicação 

clínica limitada, pois as comercialmente disponíveis no mercado são sinterizadas e 

apresentam baixa taxa de bioabsorção, permanecendo por longo tempo no corpo 

ocupando espaço no qual deveria existir tecido ósseo21,32. Esta característica levou o 

Serviço Único de Saúde a descontinuar seu uso no sistema a partir de 2007. 

É necessário desenvolver alternativas capazes de superar tais limitações 

clínicas. Uma estratégia é introduzir outros elementos na estrutura da hidroxiapatita, 

diminuindo sua cristalinidade e favorecendo sua dissolução. A fim de resolver esta 

questão, fosfatos de cálcio modificados, tais como a hidroxiapatita carbonatada 

(cHA) foram desenvolvidos (patente em elaboração) com o objetivo de melhorar as 

propriedades de dissolução em fluidos corporais22. O carbonato foi relatado como o 

conteúdo principal da fase inorgânica do osso21 concorrendo para uma maior 

dissolução em relação a HA33. Além disso, a cHA é um material nanoestruturado, 

pois foi produzida  a partir de partículas menores que 100 nm, apresentando maior 

semelhança com a forma natural do osso23,24.   

É importante destacar a relação direta entre a cristalinidade e a temperatura 

de síntese da hidroxiapatita, as quais refletem na sua potencial taxa de bioabsorção. 

Menor cristalinidade resulta em maior solubilidade, como observado para as HAs 

sintetizadas a 40°C, 60°C e 80°C e não sinterizadas, quando comparadas a 

materiais submetidos a processos de calcinação (600, 800 e 1000°C) ou 

sinterização (1100-1200°C) que apresentaram maior cristalinidade diminuindo a sua 

taxa de bioabsorção36,37 devido a maior organização dos grãos e crescimento em 
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microescala. Do ponto de vista biológico, a menor cristalinidade facilita a 

fragmentação do material podendo resultar em partículas suscetíveis à fagocitose. 

O objetivo desse trabalho é avaliar a biocompatibilidade e bioabsorção das 

cHAs nanoestruturadas sintetizadas em diferentes temperaturas e implantadas em 

subcutâneo de camundongos segundo a norma ISO 10993-6/200726 de modo a 

fornecer dados sobre o desempenho desses novos materiais, quando comparados à  

HA estequiométrica sintetizada a 90ºC e sinterizada. Especificamente pretendemos: 

1. Caracterizar as cHAs nanoestruturadas antes da implantação através de 

Espectrometria Vibracional no Infravermelho transformada de Fourier (EVIVTF), 

Difração de Raio X (DRX)  e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

2.  Avaliar in vitro a compatibilidade biológica das cHAs nanoestruturadas 

comparadas com a HA estequiométrica utilizando pré-osteblastos murinos MC3T3-

E1 tratados com meio condicionado pelos diferentes biomateriais através de testes 

de citotoxicidade analisando dois parâmetros de viabilidade celular: atividade 

mitocondrial (redução do XTT) e densidade celular (incorporação do Vermelho 

Neutro). 

3. A partir do modelo de implantação in vivo, determinar a biocompatibilidade 

dos biomateriais através da  avaliação do efeito biológico local após implantação 
do biomaterial  conforme a norma ISO 10993-6:2007/Parte 6/Anexo E, avaliando 

os seguintes parâmetros:   

• O número e distribuição das células inflamatórias presentes na interface 

tecido-material, ou seja, neutrófilos, linfócitos, plasmócitos, macrófagos e 

células multinucleadas; 

• A presença, extensão e tipo de necrose; 

• Alterações teciduais, tais como a neovascularização; 

• O grau de fibrose e espessura da cápsula fibrosa; 

4. Avaliar a bioabsorção dos diferentes biomateriais ao longo dos períodos 

experimentais através de análise macroscópica e análise descritiva das lâminas 

histológicas; 

5. Quantificar mastócitos presentes na área de reparo nos grupos estudados 

através de análise histomorfométrica. 
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2 - METODOLOGIA 
 

 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso Animal 

(CEUA/UFF: 193/10) (Anexo 1) da Universidade Federal Fluminense e os 

procedimentos realizados seguiram a Diretriz Brasileira para o Cuidado e a 

Utilização de Animais para fins Científicos e Didáticos – DBCA e as Diretrizes da 

Prática de Eutanásia do CONCEA, ambas disponíveis em http://concea.mct.gov.br. 

 

 

2.1 Biomateriais 

 

 

As esferas inovadoras utilizadas neste trabalho apresentam dimensões 

micrométricas de 425 a 600 µm constituídas por pós nanométricos de hidroxiapatita 

carbonatada (Tipo AB, concentração de 6% de CO3) com cristais de dimensões 

inferiores a 20 nm e razão Ca/P de 1,70, não sinterizadas e sintetizadas nas 

seguintes temperaturas: 5°C, 37°C e 90°C. O grupo da HA foi constituído de esferas 

de  425 a 600 µm de hidroxiapatita estequiométrica sintetizada a 90°C, sinterizada a 

1100°C e razão Ca/P de 1,67. Esses materiais foram produzidos no Centro 

Brasileiro de Pesquisas Física (CBPF). 

 

 

2.1.1 Síntese dos pós de hidroxiapatita carbonatada 

 

 

A preparação seguiu o método de precipitação por via úmida contendo 6% 

CO3, e razão Ca/P de 1.70, em temperatura de síntese de 5°C, 37°C e 90°C, através 

da adição de soluções de 0,28 M de fosfato de amônio dibásico [(NH4)2HPO4] e 

0,0175 M  de carbonato de amônio [(NH4)2CO3] a uma solução de 0,5071 M de 

nitrato de cálcio [Ca(NO3)2·4H2O]. Utilizou-se uma taxa de adição de 30 ml/min 

(bombas de Masterflex®), com agitação mecânica de 240 rpm (agitador IKA), o 

tempo de digestão dentro do reator (Figura 1) foi de 180 minutos. O pH=12 foi 
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controlado com a adição de hidróxido de potássio [KOH] 10 M. Uma vez que a 

adição dos reagentes foi concluída, o sólido sintetizado foi filtrado (Figura 2B) e 

lavado com água deionizada (MilliQ® Millipore Corporation) até a neutralização do 

pH ao nível de pH=7 (Figura 2A). O material foi seco por processo de liofilização 

(equipamento: FreeZone1, Labconco) (Figura 2C e 2D) e separado segundo faixa de 

granulometria   entre 74 µm e  37 µm. Utilizou-se peneiras de aço inox para evitar a 

contaminação do material.  

 

 

 
Figura 1: Reator de síntese. 
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Figura 2: A e B. Lavagem com água deionizada e filtragem do pó precipitado; C. 
Liofilização; D. Pó obtido após a liofilização. 
 

 
2.1.2 Confecção das esferas 

 

 

Para a confecção das esferas foi preparada uma solução de alginato de 

sódio (Sigma Aldrich/Fluka Biochemika, Buchs, Suíça - lote 71240) e água 

deionizada com concentração de 1% em massa do biopolímero. Adicionou-se 

hidroxiapatita carbonatada em forma de pó à solução de alginato de sódio na 

respectiva proporção de 15:1 em peso e a mistura foi agitada vigorosamente até a 

completa homogeneização e obtenção de uma pasta cerâmica (Figura 3A). Em 

seguida foi realizada a extrusão da mistura através de agulhas 24 G 1 ¾ (0,55 x 20 

mm) (BD Precision Glide®, Curitiba, PR), previamente esterilizadas, seguido de 

gotejamento (Figura 3B) em uma solução de cloreto de cálcio 0,15 M [CaCl2] 

preparada com reagente Merck (PA). As microesferas foram mantidas na solução de 

CaCl2 (em frasco fechado) por 24 horas até a sua completa geleificação. Passado 

esse período, as microesferas foram retiradas da solução de CaCl2  e lavadas com 
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água deionizada até a eliminação total da solução salina. Imediatamente após a 

lavagem as microesferas foram liofilizadas durante 24 horas. As microesferas foram 

separadas segundo a faixa de granulometria em peneiras de aço inox entre 425 µm 

a 600 µm. Os materiais foram embalados em frasco de polipropileno e esterilizados 

no Instituto Alberto Luiz Coimbra (COPPE) por radiação gama através de Irradiador 

de Cobalto 60, a dose total aplicada nas amostras foi de  15 kGy, a taxa dose foi de 

19,72 Gy/min e o tempo total de irradiação foi de 760 minutos. Os materiais foram 

estocados em dessecador com temperatura e umidade controlados. 

 

 

 
Figura 3: A. Mistura homogênea da pasta cerâmica; B. Gotejamento da pasta 
cerâmica com auxilio de agulha 24G em solução de cloreto de cálcio. 
 

 

2.2 Caracterização dos materiais 

 
 
 Os biomateriais foram caracterizados por Difração de Raio X (DRX), 

Espectrometria Vibracional Infravermelha por Transformada de Fourier (EVIVTF) no 

CBPF e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) no Instituto Militar de 

Engenharia (IME) antes da implantação no subcutâneo dos animais a fim de reunir 

informações fundamentais relacionadas a características estruturais, superficiais e 

composição química para melhor entendimento dos mesmos. 
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2.2.1 Difração de Raios X (DRX) 

 

 

Para a caracterização quantitativa de fases minerais e cristalinas de 

materiais compostos por uma mistura de fases é utilizada a análise por Difração de 

Raio X (DRX). Pretendeu-se realizar análise comparativa com padrões 

difratométricos de fases individuais disponíveis no JCPDS – Joint Committe of 

Powder Diffraction Standards, para os vários fosfatos de cálcio. As análises foram 

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

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

angular de 10 – 100° com passo de 0,05/s.  

 
 
2.2.2 Espectroscopia Vibracional no Infra Vermelho por Transformada de Fourier 

(EVIVTF)  

 
 

Esta técnica é utilizada para a identificação de grupos funcionais (CO3, PO4, 

OH, H2O)  pela comparação do modo vibracional de um material padrão. Permite 

também identificar algumas substituições importantes ou alterações na composição 

da hidroxiapatita. Pode-se diferenciar a substituição dos grupos OH- e (PO4)-3 pelos 

grupos (CO3)-2 por meio da presença das bandas de absorção características. As 

amostras foram preparadas e trituradas no Laboratório de Biomateriais do CBPF. Os 

espectros do infra vermelho para as amostras em pó das cHAs foram obtidos 

utilizando o espectrofotômetro por transformada de Fourier da Schimadzu, IR-

Prestige 21 com detector DTGS KBr e separador de feixes de KBr . A análise foi 

feita por transmitância utilizando pastilhas com 1% de KBr na região mediana do 

infravermelho (4000 – 400 cm-1). 

Os dados obtidos por essa análise complementam os dados observados na 

DRX pois identificam a composição química dos fosfatos de cálcio. Enquanto a DRX 

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 EVIVTF fornecem informações 
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precisas nas substituições encontradas na estrutura da HA. 
 

 

2.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 
 

Com o intuito de obter informações detalhadas a respeito da morfologia e da 

superfície dos biomateriais estudados foi realizada a análise através de Microscopia 

Eletrônica de Varredura.  

 Para a obtenção das imagens as esferas apresentavam-se sólidas e sem 

umidade, coladas sobre uma fita de carbono e recobertas por uma fina camada de 

ouro como material condutor. Foram utilizados aumentos de 100x para a 

visualização das diferentes morfologias das esferas e 30.000x para a avaliação da 

superfície. Este método gera uma imagem eletrônica de varredura que é formada 

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

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

onde pode 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. O equipamento usado 

foi Microscópio Eletrônico de Varredura de emissão de campo (Field Emission Gun) 

FEI Quanta FEG 250 do Instituto Militar de Engenharia (IME).  

 
 
2.3 Análise in vitro 

 
 

Antes dos procedimentos cirúrgicos e da avaliação in vivo das cHAS, foram 

realizados estudos de citocompatibilidade em todos os materiais testados. Esta 

etapa do projeto foi desenvolvida na Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital 

Universitário Antônio Pedro - HUAP/UFF, sob orientação do Professor Dr. 

Gutemberg Gomes Alves. 

As propriedades biológicas dos materiais foram avaliadas conforme a norma 

ISO 7405:2008. Dentre os critérios de avaliação da biocompatibilidade de um novo 
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material odontológico preconizados por esta norma, encontra-se a determinação de 

quanto o material pode ser tóxico para células em contato direto ou indireto 

(citotoxicidade). Ensaios in vitro de citotoxicidade são, portanto, etapas 

indispensáveis no cenário de novos materiais para utilização in vivo.  
A citocompatibilidade dos biomateriais foi avaliada através do tratamento de 

pré-osteoblastos murinos MC3T3-E1 com meio condicionado pelos diferentes 

biomateriais. Para análise dos resultados, foram realizados testes de citotoxicidade 

avaliando dois parâmetros de viabilidade celular: atividade mitocondrial (XTT), e 

densidade celular (Vermelho Neutro). 
 
 
2.3.1 Cultivo celular  

 
 

Pré-osteoblastos murinos MC3T3-E1 foram obtidos da coleção celular da 

Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Antônio Pedro, da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). As células foram cultivadas em meio Alfa-

MEM (Cultilab, Brasil) suplementado com 10% de Soro Fetal Bovino (SFB) e dois 

antibióticos (Penicilina 10.000 U.I./ml e Estreptomicina 10 mg/ml) em garrafas de 

cultura celular de poliestireno de 25 cm2 (Corning; New Jersey, USA) e mantidas em 

estufa a 37°C, sob atmosfera úmida contendo 5% de CO2. A troca do meio foi feita a 

cada 48 horas.  

Após as células atingirem estado de sub-confluência, foi removido o meio de 

cultura Alfa-MEM da garrafa e adicionado BSS (Balanced Salt Solution) para três 

lavagens e, em seguida, foi adicionado 2 ml de tripsina/EDTA (Gibco) por 3 minutos 

ou até que todas as células estivessem desprendidas da garrafa. Posteriormente foi 

adicionado meio Alfa-MEM com 10% SFB às células com o objetivo de interromper a 

ação da tripsina. Logo após todo conteúdo da garrafa foi transferido para um tubo 

Falcon de 15 ml para centrifugação em 1.600 rpm por 3 minutos. O sobrenadante foi 

desprezado e o pellet ressuspendido em um novo meio Alfa-MEM com 10% de SFB 

e com os dois antibióticos anteriormente mencionados. Após a contagem do número 

de células na Câmara de Neubauer, o conteúdo suspendido foi transferido, para 

placa de cultura de 96 poços, na densidade de 1x104 células por poço e mantido em 

estufa a 37°C, sob atmosfera úmida contendo 5% de CO2 por 24 horas.  
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2.3.2 Preparação dos meios condicionados 

 
 

Os meios condicionados dos biomateriais testados foram preparados 

seguindo a proporção de 0,1 g de biomaterial para 2,5 ml de meio Alfa-MEM com os 

antibióticos citados e não suplementado com SFB (Figura 4). A extração ocorreu por 

incubação dos biomateriais, a 37°C em atmosfera de 5% CO2, por 24 horas. 

Fragmentos de látex na proporção de 0,5 g para 5 ml de alfa-MEM foram preparados 

como controle positivo de toxicidade, como controle negativo as células foram 

expostas a Alfa-MEM suplementado com 10% de SFB. O meio condicionado por HA 

estequiométrica foi utilizado como controle experimental.  

 
 

 

Figura 4: Obtenção dos extratos dos diferentes biomateriais testados após 24 horas. 
de incubação.  

 
 
2.3.3 Ensaio de citotoxicidade 
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Após a preparação dos meios condicionados, estes foram adicionados a 

pré-osteoblastos murinos MC3T3-E1 em subcultura em placa de 96 poços, na 

densidade de 1x104 células por poço. Foram utilizados 180 µl de meio condicionado 

por poço e 20 µl de SFB. As células foram incubadas na presença dos meios 

condicionados por 24 horas a 37°C e 5% de CO2. Ao término da incubação, as 

células foram lavadas com PBS (phosphate buffered saline) e os testes de 

viabilidade foram realizados.  

A viabilidade celular foi mensurada através da análise de dois diferentes 

parâmetros de sobrevivência em uma mesma amostra: atividade mitocondrial (XTT) 

e integridade membranar (Vermelho Neutro). Para estes testes foram utilizados kits 

de citotoxicidade In Cytotox (Xenometrix, Allschwil, Suiça). 

 
 
2.3.3.1 Teste de atividade mitocondrial - XTT 

 
 

O teste de Atividade Mitocondrial baseia-se na habilidade das enzimas 

desidrogenases mitocondriais converterem o sal tetrazólio hidrossolúvel XTT (cor 

amarela) em compostos solúveis de formazano (cor laranja). O sal de tetrazólio 

XTT pode ser usado para medir a atividade metabólica de células viáveis. Este é 

reduzido a formazano pela succinato desidrogenase mitocondrial, uma enzima 

ativa somente em células com metabolismo e cadeia respiratória intactos. O 

formazano solúvel resultante dessa reação, após 2 horas de exposição a 37°C e 

5% de CO2, foi quantificado fotometricamente no meio de cultura em Leitor de 

Microplacas Power Wave XS (BioTek Instruments, Estados Unidos) a um 

comprimento de onda de 480 nm e a absorbância obtida foi relacionada com o 

número de células viáveis. Em seguida, o meio de cultura contendo formazano 

foi retirado e as células foram lavadas com PBS para o prosseguimento do teste 

vermelho neutro. 

 
 

2.3.3.2 Teste de integridade membranar - Vermelho Neutro 
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O Vermelho Neutro é um teste de sobrevivência/viabilidade baseado na 

habilidade de células viáveis, com membrana intacta, incorporarem o corante 

vermelho neutro pelos lisossomos. Após exposição das células ao corante por 2 

horas a 37°C e 5% CO2, a quantidade de corante incorporado foi medida por 

extração em etanol e leitura da absorbância a 540 nm em Leitor de Microplacas 

(Synergy II, Biotek), sendo diretamente proporcional ao número de células com 

membrana intacta aderidas à placa. 

 

 
2.4 Análises in vivo 

 

 

2.4.1 Caracterização dos animais e Grupos experimentais 

 

 
 No presente estudo foram utilizados 75 camundongos Balb/C, ambos os 

gêneros, com 50 dias de idade e peso médio de 30 gramas fornecidos pelo Núcleo 

de Animais de Laboratório da Universidade Federal Fluminense (NAL-UFF).  
 A escolha do animal camundongo baseou-se principalmente na 

disponibilidade, facilidade de manipulação e possibilidade de padronização. Antes e 

durante os períodos experimentais os animais foram mantidos no Laboratório de 

Experimentação Animal (LEA) do Núcleo de Animais de Laboratório (NAL) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), em gaiolas específicas para esta 

finalidade.  

 Cada gaiola foi forrada com raspa de madeira seca (maravalha de pinus), 

material totalmente inofensivo, atóxico e não comestível que foi substituído 

diariamente com a finalidade de proporcionar condições favoráveis a saúde e bem-

estar dos animais, além de servir como isolante térmico e reduzir a condução de 

calor do corpo dos animais. 

 A alimentação foi à base de dieta padrão, constituída por ração moída 

(Nuvilab), trocada diariamente para evitar a formação e proliferação de fungos por 
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exposição prolongada do alimento e a água foi fornecida ad libitum, através de 

bebedouros de vidro com bico de aço inoxidável. 

 A temperatura ambiente foi mantida entre 16 e 20°C, por ser ideal para o 

crescimento dos animais e o controle de fotoperíodo de 12 horas claro e 12 horas 

escuro, foi estabelecido para proporcionar o ciclo metabólico correto.  

 Os animais foram divididos aleatoriamente de acordo com os grupos e 

períodos experimentais (Figura 5), sendo 15 camundongos em cada grupo 

experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

                                        

                                 75 CAMUNDONGOS BALB/C 

 

 

                                         

 

                   

Figura 5: Distribuição aleatória dos animais de acordo com os diferentes grupos 
experimentais (cHA 5°C, cHA 37°C, cHA 90°C, HA 90° e grupo sham) e períodos 
experimentais (1, 3 e 9 semanas). 

 
 

cHA 5˚C 
n=5 

Grupo 1 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 2 

cHA 37˚C 
n=5 

SHAM 
n=5 

cHA 90˚C 
n=5 

 HA 90˚C 
n=5 

GRUPOS EXPERIMENTAIS 
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2.4.2  Procedimentos de anestesia e cirurgia 

 
 

Após jejum de 24 horas, todos os animais foram submetidos à anestesia 

geral por via intramuscular seguindo o protocolo da Comissão de Ética em 

Experimentação Animal da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) sob 

injeção de 0,2 ml de solução anestésica preparada com 1,0 ml de Quetamina a 10% 

(Dopalen® - 100 mg/ml),  0,5 ml de xilazina a 2% (Anasedan® - 20 mg/ml) e 8,5 ml 

de solução salina estéril (KabiPac®).   

Após a ausência de reflexo à dor foi realizada tricotomia e degermação com 

solução de clorexidina degermante e clorexidina alcoólica 2%, seguindo-se a 

aposição dos campos cirúrgicos esterilizados previamente, para a delimitação e 

isolamento do sítio cirúrgico.  

Foi realizada uma incisão retilínea na região dorsal do animal com cerca de 

10 mm de extensão (Figura 6A) em região de pele seguida de deslocamento da pele 

da fáscia muscular através do uso de cabo de bisturi n°3 (Bard Parker®) lâmina n°15 

C (Becton-Dickinson®) e da tesoura de ponta romba (Metzenbaun 15cm - Golgran) 

(Figura 6B), expondo a tela subcutânea para inserção do biomaterial na região 

subcutânea (Figura 6C) com a utilização de um medidor de volume padronizado. 

Foram inseridos 24 mg de cHA 5°C, 29 mg de cHA 37°C, 51 mg de cHA 90°C e 68 

mg de HA 90°C estequiométrica, seguindo-se a sutura com fio de nylon 5.0 

(Ethicon®, Johnson & Johnson, Brasil) (Figura 6D) e antissepsia com gaze e solução 

alcoólica de clorexidina 2% para proteção da ferida cirúrgica, evitando-se possível 

contaminação secundária.  
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Figura 6: Procedimento cirúrgico dos grupos 1, 2, 3 e 4. A. Após a tricotomia, foi 
realizada uma incisão de 10 mm no dorso do animal; B. Descolamento da fáscia 
com auxílio de uma tesoura de ponta romba; C. Inserção do Biomaterial; D. Sutura. 
 

No grupo sham (Grupo 5) foram realizados os mesmos procedimentos 

(incisão, descolamento, sutura) porém sem a implantação de nenhum biomaterial 

(Figura 7). 

No período pós-operatório os animais foram mantidos no (LEA/UFF), 

separados individualmente em caixas através de seus grupos e períodos 

experimentais, onde receberam alimentação e água à vontade.  

 

 
Figura 7: Procedimento cirúrgico do grupo sham. A. Após a tricotomia, foi realizada 
uma incisão de 10 mm no dorso do animal; B. Descolamento da fáscia com auxílio 
de uma tesoura de ponta romba; C. Sutura. 
 



 26 

 
2.4.3 Obtenção das amostras  

 

 
Decorridos os períodos experimentais de 1, 3 e 9 semanas, os cinco animais 

de cada grupo receberam dose anestésica letal de 150 mg/Kg de pentobarbital para 

coleta das amostras e tecidos circunjacentes.  

As amostras foram removidas com uma margem de segurança de 

aproximadamente 5 mm de cada lado da região de implantação do biomaterial com 

o auxílio de um cabo de bisturi n°3 (Bard Parker®), lâmina n°15 C (Becton-

Dickinson®) e da tesoura de ponta romba e a bioabsorção dos diferentes 

biomateriais foi analisada macroscopicamente. 

 
 
2.5 Processamento laboratorial das amostras para inclusão em parafina 

 
 

Após análise macroscópica, as amostras obtidas dos cinco animais de cada 

grupo foram fixadas em solução de formol 4% tamponado em pH 7,2 durante 48 

horas para posterior inclusão em parafina. A desmineralização das amostras do 

grupo 4 (HA 90°C sinterizada) ocorreu em ácido fórmico 10% por dois dias antes do 

processamento histológico descrito acima. Através dos blocos obtidos, foram 

realizados cortes de 5 µm de espessura e corados com Hematoxilina e Eosina (HE) 

e Azul de Toluidina (Anexo 2).  

 

 

2.6 Análise histológica 

 
 

De acordo com a norma ISO 10993-6:2007 cada amostra obtida foi 

cuidadosamente analisada macro e microscopicamente para registrar a extensão de 

cada reação tecidual observada. A resposta tecidual foi avaliada na área 

compreendida nas regiões circunjacentes ao implante dos biomateriais e interface. 
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As lâminas obtidas dos blocos em parafina e coradas com HE foram 

observadas em Microscópio de Luz de Campo Claro (Nikon Eclipse E400, Tóquio, 

Japão). Essas imagens foram capturadas por uma câmera digital de alta resolução 

(Sony® HD DSC HX9V 16.2 Mega Pixels) utilizando lentes objetivas acroplan de 10x 

e 100x no Laboratório de Biotecnologia Aplicada (LABA) da UFF. As lâminas 

coradas com Azul de Toluidina para a análise histomorfométrica foram observadas e 

capturadas nos mesmos equipamentos.  
 

 

2.6.1 Análise histológica descritiva 

 

 

A análise descritiva da resposta tecidual aos biomateriais foi avaliada em 

função disposição no tecido em que os diferentes biomateriais se apresentavam, 

bioabsorção, presença de células inflamatórias e neoformação vascular.  

 

 

2.6.2 Avaliação do efeito biológico local após implantação do biomaterial  conforme a 

Norma ISO 10993-6:2007/Parte 6/Anexo E – Análise histológica semiquatitativa 

 
 

O efeito biológico após a implantação dos diferentes biomateriais testados 

foi avaliado de acordo com os critérios estabelecidos pela Norma ISO 10993-

6:2007/Parte 6/Anexo E. A partir de cada lâmina corada com Hematoxilina e Eosina 

foram capturadas 10 imagens (campos corridos por varredura sem sobreposição) 

correspondentes as regiões circunjacentes ao biomaterial implantado. O aumento 

usado no microscópio óptico foi de 40x.  
Essas imagens foram capturadas com o objetivo de avaliar os parâmetros 

de resposta inflamatória incluindo a neovascularização presente, o grau de fibrose 

da cápsula fibrosa e infiltrado gorduroso conforme os escores apresentados na 

Tabela 1. O grau de inflamação foi avaliado conforme número e distribuição de 

células inflamatórias presentes na interface tecido-biomaterial, ou seja células 

polimorfonucleares, linfócitos, plasmócitos, macrófagos e células gigantes, além 

disso foi avaliado o grau de degeneração determinado por alterações morfológicas 
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teciduais através da extensão de necrose, conforme os escores apresentados na 

Tabela 2. 

 

Tabela 1: Sistema de avaliação histológica para a classificação da presença de 
neovascularização (NV), fibrose e infiltrado gorduroso (IG). 
 

RESPOSTA 
ESCORE 

0 1 2 3 4 

NV 
0 proliferação 

capilar mínima, 

focal, 

1-3 brotos 

grupos de 4-7 

capilares com 

estruturas  

fibroblásticas de 

apoio 

 

ampla faixa de 

capilares com 

estruturas de apoio 

extensa faixa de 

capilares com 

estruturas 

fibroblásticas de 

apoio 

Fibrose 
0 banda estreita banda 

moderadamente 

grossa 

banda grossa banda extensa 

IG 
0 quantidade 

mínima de 

gordura 

associada à 

fibrose 

várias camadas 

de gordura e 

fibrose 

Acúmulo alongado 

e largo de células 

de gordura sobre o 

local do implante 

Extensas áreas de 

gordura circundando 

completamente 

o implante 

 
Tabela 2: Sistema de avaliação histológica para presença de células inflamatórias –
Polimorfonucleares (PMNs), linfócitos, macrófagos, células gigantes - e necrose. 
 

 
 

TIPO DE CÉLULA/ 

RESPOSTA 

ESCORE 

0 1 2 3 4 
PMNs 0 Raro, 1-5/phf 5-10/phf Infiltrado intenso exuberante 

Línfócitos 0 Raro, 1-5/phf 5-10/phf Infiltrado intenso exuberante 

Plasmócitos 0 Raro, 1-5/phf 5-10/phf Infiltrado intenso exuberante 

   Macrófagos 0 Raro, 1-5/phf 5-10/phf Infiltrado intenso exuberante 

Células 
Gigantes 

0 
Raro, 1-2/phf 3-5/phf Infiltrado intenso exuberante 

Necrose 0 Discreta Intermediária Moderada Severa 

Phf:  per high powerd (400x) field 
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Para cada imagem capturada (objetiva de 40x) de cada animal de todos os 

grupos teste (cHA 5°C, cHA 37°C, cHA 90°C e HA 90°C) e controle (sham) foram 

determinados os escores das reações segundo as Tabelas 1 e 2. Para cada animal 

foi calculada a mediana dos escores obtidos. Esses valores foram transferidos para 

a Tabela 3 sendo um valor de mediana para cada tipo celular ou reação histológica  

de cada animal (teste e controle). Em cada coluna, ou seja, para cada animal, o 

número das células inflamatórias e necrose foi somado e multiplicado por 2 obtendo-

se assim o primeiro subtotal. O segundo subtotal foi obtido através da soma dos 

valores obtidos nos itens neovascularização, fibrose e infiltrado gorduroso. O 

primeiro e o segundo subtotais foram somados e o total do grupo foi obtido através 

da média de todos os animais de cada grupo. A média final equivale ao valor 

resultante da subtração do grupo teste pelo grupo controle. O resultado final da 

amostra teste é classificado segundo a relação abaixo: 

- Não irritante (0,0 até 2,9) 

- Levemente irritante(3,0 até 8,9) 

- Moderadamente irritante (9,0 até 15,0) 

- Gravemente irritante (> 15) 

 
 

Tabela 3: Exemplo de tabela da análise de evolução sistêmica semiquatitativa. O 
resultado final da reação inflamatória pode ser calculado: MÉDIA (Escore da 
resposta inflamatória das células e necrose + escore da resposta tecidual)grupo – 
MÉDIA (Escore da resposta inflamatória das células e necrose + escore da resposta 
tecidual)grupo controle. 
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2.7 Histomorfometria 

 

A histomorfometria foi realizada através de análise digital das imagens 

capturadas das lâminas coradas com Azul de Toluidina através de um microscópio 

de luz de campo claro (Nikon Eclipse E400, Tóquio, Japão) em aumento de 20x. 

Essas imagens foram capturadas por uma câmera digital de alta resolução (Sony® 

HD DSC HX9V 16.2 Mega Pixels). 

Antes da colocação da lâmina na platina do microscópio, sua limpeza foi 

feita com lenço de papel para remoção de impurezas. A iluminação do microscópio 

foi mantida constante durante todas as sessões de captura de imagem, mantendo o 

potenciômetro da lâmpada de tungstênio na posição de 12h.  

A objetiva escolhida para a captura foi a de 20x por propiciar um bom campo 

de observação e ainda permitir o detalhamento morfológico do tecido. Para obtenção 

de todas as imagens digitais foi utilizado zoom manual de 1,4x na câmera digital. 

Em cada corte histológico foram fotografados 10 campos corridos por 

varredura correspondentes a região circunjacente a implantação do biomaterial, não 

havendo sobreposição das mesmas. Foram coletadas imagens de todos os grupos 

experimentais totalizando 750 imagens digitais. 

As imagens foram recortadas em tamanho padrão no programa PICASA® 3 

na dimensão de 20x25  e a interface de captura foi disponibilizada pelo software 

Image Pró Plus® v. 4.5.0.29 (Figura 8). A grade para a contagem de mastócitos 

sobreposta às imagens continha 500 pontos permitindo assim uma análise de 

densidade de volume dessas células totalizando nesse estudo 375 mil pontos. Os 

resultados foram automaticamente transferidos para uma planilha do software 

Microsoft Excel® (Figura 9) para posterior análise estatística. 
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Figura 8: Imagem histológica recortada no tamanho padrão 20x25 sobreposta com 
a Grade de 500 pontos utilizando o programa Image Pró Plus® v. 4.5.0.29 para a 
contagem das células. 

 

 

Figura 9: Modelo de planilha do software Microsoft Excel® com os resultados da 
contagem de cada imagem. 
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2.8 Análise estatística 

 
Os valores médios e desvio padrão obtidos para os teste de citotoxicidade 

(um ensaio independente, em quintuplicata, n=15) foram comparados por Kruskal-

Wallis seguido de pós-teste Dunn’s (p<0,05%) utilizando o programa GraphPad 

Prysm 5 (GraphPad Software, Inc. La Jolla, CA, USA). 
Os registros das informações quantitativas da análise histológica foram 

armazenadas em um banco de dados elaborado em planilha do software Microsoft 

Excel®. O software GraphPad Prysm 5 foi utilizado para a realização dos valores 

médios e desvio padrão. 

Na análise histomorfométrica dos mastócitos, os grupos foram comparados 

por Kruskal-Wallis seguido de pós-teste Dunn’s (p<0,05%) utilizando o programa 

GraphPad Prysm 5 (GraphPad Software, Inc. La Jolla, CA, USA). 
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ABSTRACT: Due to the biocompatibility and bioactivity properties of hydroxyapatite (HA), 

it one of the most widely used biomaterials (BMs) in medical applications involving bone and 

dental substitution/regeneration and, more recently, cellular therapies. However, HA has some 

disadvantages, such as low bioabsorption. Carbonated hydroxyapatite (cHA) was developed 

with the objective of improving the dissolution properties of HA in biological fluids and 

broadening the therapeutic capacity of HA by modifying its chemical composition. The 

objective of this study was to evaluate the biocompatibility and bioabsorption of microspheres 

of cHA that were synthesized at 5°C, 37°C and 90°C and were unsintered compared to 

stoichiometric HA synthesized at 90°C and sintered. The x-ray diffractograms confirmed the 

presence of the peaks characteristic of standard HA and, through Fourier transform infrared 

(FTIR) spectroscopic analysis, the A/B type incorporation of carbonate was confirmed. In the 

cytotoxicity tests, MC3T3-E1 murine pre-osteoblasts maintained viability after exposure to 

media conditioned with the cHA microspheres (cHAs) that were synthesized at different 

temperatures and the sintered HA. In subcutaneous tissue, the cHAs were less irritating and 

exhibited greater bioabsorption than HA, especially after 9 weeks. HA promoted moderate 

irritation and recruited a larger number of mast cells than sham group (p<0.05). It was 

concluded that the cHAs studied are biocompatible and bioabsorbable, primarily those 

synthesized at 5°C and 37°C, indicating that these materials are potential substitutes for 

stoichiometric HA in regenerative biomedical applications. 
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1. INTRODUCTION 

 

The regeneration of large bone defects resulting from trauma, malignancy or 

congenital diseases represents a common and significant clinical problem [1]. Despite the 

diversity of alternatives for the treatment of bone loss [2-4], the autogenous graft is still 

considered to be the primary therapeutic option [5]. However, this type of graft has some 

disadvantages, such as the limited quantity for acquisition at the donor site, greater surgical 

morbidity and the risk of intense resorption of the bone graft [6].  

Various types of bone substitute materials have been developed for approximately 8 

decades, seeking to increase the potential to resolve difficult bone-reconstruction problems 

[7]; among these substitutes, the calcium phosphates have been emphasized [8]. Synthetic 

calcium phosphate ceramics, such as hydroxyapatites (HAs) [9], are used extensively in 

medical [10] and odontological applications [11] that involve bone substitution/regeneration 

and, more recently, in cellular therapies [8]; this wide use is due to their biocompatibility 

[12,13] and bone conduction [13,14]. Despite the optimal biological properties of HA, its 

capacity to promote bone regeneration is limited as a function of the low rate of bioabsorption 

[15,16].  

Seeking to improve the biomimetic properties of HAs, some strategies have been 

evaluated, such as modifications in the structure of HA through the addition of ions such as 

Zn2+, Sr2+ and Mg2+ [17] or the incorporation of osteoinductive factors such as the bone 

morphogenetic proteins [18]. Previous studies suggest that the bioabsorption of HA, from 

both synthetic [19] and natural origins [20], may be related to the processing temperature and 

the crystallinity of the biomaterials (BMs).  

Carbonated HA (cHA), one of the primary components of bone [21], has greater 

dissolution in body fluids [22], and the nanocrystalline structure of cHA is very similar to 
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natural bone [23,24]. However, given the current knowledge, there is still a need to better 

understand the impacts of the synthesis temperature and the carbonate incorporation on the 

biological response to HA. Therefore, the objective of this study was to evaluate the 

biocompatibility and bioabsorption of nanostructured cHA microspheres (cHAs) synthesized 

at different temperatures using the wet method. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

 

2.1. BMs: The innovative spheres used in this study had micrometric dimensions of 425 to 

600 µm and consisted of nanometer powders of cHA (Type AB, 6% CO3 concentration) with 

crystal dimensions less than 20 nm and a Ca/P ratio of 1.70; the spheres were unsintered and 

synthesized at 5°C, 37°C and 90°C. The HA group consisted of 425 to 600 µm spheres of 

stoichiometric HA synthesized at 90°C, Ca/P ratio of 1.67 and sintered at 1,100°C. 

 

2.1.1. . Synthesis of cHA: The preparation of cHA followed the precipitation method via the 

wet method that contained 6% CO3 and a Ca/P ratio of 1.70; the synthesis temperatures were 

5°C, 37°C and 90°C for the addition of 0.28 M (NH4)2HPO4 and 0.0175 M (NH4)2CO3 to 

0.5071 M Ca(NO3)2·4H2O. The synthesized solid was filtered and washed with deionized 

water (MilliQ® Millipore Corporation) until the pH was neutralized. The material was then 

lyophilized (FreeZone1, Labconco) and separated according to a granulometric range between 

37-74 µm. Spheres were produced as described previously [25] and sterilized with gamma 

radiation (15 kGy).  
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2.2. BM Characterization 

 

2.2.1. X-Ray Diffraction (XRD): A Zeiss HZG4 X-ray powder diffractometer was used with 

radiation from CuKa (= 1.5418 Å) and angular scanning from 10-100° with a 0.05/s step. For 

analysis, the samples were placed onto a slide in powdered form for later reading in the 

apparatus. 

 

2.2.2. Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy: The infrared spectra for the 

powdered cHA samples were obtained using the Fourier transform spectrophotometer from 

Schimadzu, IR-Prestige 21, with a DTGS KBr detector and a KBr beam separator. Analysis 

by transmittance was performed using tablets with 1% KBr in the median infrared range 

(4,000-400 cm-1). 

 

2.2.3 Scanning Electron Microscopy (SEM): Visualization of the different sphere 

morphologies was achieved at 100x magnification, and the surfaces were evaluated at 

30,000x (FEI Quanta FEG 250). 

 

2.3. In Vitro Assay 

 

2.3.1. Cell Culture: MC3T3-E1 murine pre-osteoblasts were cultured in alpha-MEM 

(Cultilab, Brazil) medium supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS) and antibiotics 

(10,000 UI/mL penicillin and 10 mg/mL streptomycin) in 25 cm2 polystyrene cell culture 

flasks (Corning, New Jersey, USA) and kept in an incubator at 37°C in a humidified 

atmosphere containing 5% CO2. The medium was changed every 48 hours. 
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2.3.2. Preparation of the Conditioned Media (CMs): The CMs of the tested BMs were 

prepared using a proportion of 0.1 g of BM per 2.5 mL of FBS-free culture medium. The 

extraction was performed by incubating the materials at 37°C in a 5% CO2 atmosphere for 24 

hours. The positive toxicity control (C+) was latex fragments at a proportion of 0.5 g per 5 

mL of alpha-MEM, and the negative toxicity control (C-) was alpha-MEM with 10% FBS. 

 

2.3.3. Cytotoxicity Assay: The CMs were added to the pre-osteoblasts in 96-well-plate 

subcultures with a density of 10,000 cells per well. These cells were incubated for 24 hours at 

37°C and 5% CO2. At the end of the incubation, the cells were washed with phosphate 

buffered saline (PBS). Cellular viability (In Cytotox, Xenometrix, Allschwil, Switzerland) 

was measured through the analysis of mitochondrial activity [the reduction of 2, 3-bis (2-

methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-5-[(phenylamino)carbonyl]-2H-tetrazolium hydroxide (XTT) 

to formazan] and membrane integrity (the incorporation of Neutral Red). 

 

2.4. In Vivo Analysis: The Ethics Committee for Animal Use of the Fluminense Federal 

University approved this study (CEUA/UFF:193/10). For the analysis, 75 Balb/C mice, 50 

days old with an average weight of 30 g and from both sexes, were used. The mice were 

randomly divided into the experimental groups, Groups 1 to 5: cHA 5°C, cHA 37°C, cHA 

90°C, HA 90°C sintered and the sham group (n=15), and analyzed according to the 1, 3 and 9 

week experimental periods. 

 

2.4.1 Surgical Procedures: After fasting for 24 hours, the animals were intramuscularly 

anesthetized with a 0.2 mL injection of anesthetic solution prepared with 1.0 mL of 10% 

ketamine (Dopalen®, 100 mg/mL), 0.5 mL of 2% xylazine  (Anasedan®, 20 mg/mL) and 8.5 

mL of sterile saline solution (KabiPac®). After anesthesia, the dorsum of each animal was 
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shaved and cleaned with a 2% alcoholic chlorhexidine solution. A 1-cm incision was cut on 

the skin of the animal’s back, with dissection of the underlying subcutaneous tissue with 

blunt-tipped scissors, yielding a cavity to insert the BM. The incision edges were sutured with 

4-0 black silk suture (Ethicon, Johnson & Johnson, Brazil) followed by asepsis with a 2% 

alcoholic chlorhexidine solution for protection of the surgical wound. The same procedures 

were performed in the sham control group but without the implantation of BM. 

 

2.4.2 Histological Processing: After the 1-, 3- and 9-week experimental periods, 5 animals 

from each group received a lethal anesthetic dose of thiopental (150 mg/kg) prior to collection 

of the samples and surrounding tissues. The samples were removed with a margin of safety of 

approximately 5 mm on each side of the implantation region, and the bioabsorption of the 

BMs was analyzed macroscopically. After macroscopic analysis, the samples were fixed for 

48 hours in a solution of 4% formaldehyde buffered at pH 7.2 for inclusion in paraffin; 5-µm 

slices were then used for hematoxylin and eosin (HE) and toluidine blue (TB) staining. The 

demineralization of the samples from Group 4 (HA 90°C sintered) was performed in 10% 

formic acid for 2 days prior to the histological processing described above. 

 

2.5. Histological Analysis: The HE-stained slides were observed with a clear field light 

microscope (Nikon Eclipse E400, Tokyo, Japan), and the images were captured with a high-

resolution digital camera (Sony® HD DSC HX9V 16.2 megapixels) with 10x and 100x 

acroplan objective lenses. 

 

2.5.1. Descriptive Histological Analysis: The descriptive analysis of the tissue response to the 

BMs was determined as a function of the arrangement of the different BMs in the tissue, 
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bioabsorption and the presence of inflammatory cells and neovascular formation according to 

the recommendations of ISO 10993-6:2007 [26]. 

 

2.5.2. Evaluation of the Local Biological Effects of Implantation of the BMs–Semi-

quantitative Histological Analysis: A semi-quantitative histological analysis was performed 

on each slide from which 10 images were captured (40x magnification) in fields obtained 

without superposition that corresponded to the regions surrounding the implanted BM. The 

inflammatory response parameters (neovascularization, the degree of fibrosis of the fibrous 

capsule and fatty infiltrate), the number and distribution of inflammatory cells (neutrophils, 

lymphocytes, plasmocytes, macrophages and giant cells) present at the tissue-BM interface 

and the extension of necrosis were considered according to the scoring system established in 

the ISO 10993-6:2007 [26,27] standard. The differences between the scores of the test and 

control groups were ranked according to the following criteria: Not irritating (0.0 to 2.9); 

Slightly irritating (3.0 to 8.9); Moderately irritating (9.0 to 15.0); Seriously irritating (>15). 

 

2.6. Histomorphometric Analysis: In each histological slice stained with TB, 10 non-

superimposing fields obtained by scanning at 20x magnification were photographed 

corresponding to the region surrounding the BM implantation. With the Image Pró Plus® 

software v. 4.5.0.29, a grid of 500 points permitted the determination of the density of the 

volume of mast cells. 

 

2.7. Statistical Analysis: In the cytotoxicity assay and the histomorphometric analysis of the 

mast cells, the groups were compared using Kruskal-Wallis and Dunn’s post-hoc tests at a 5% 

significance level. 
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3. RESULTS 

 

3.1. BM Characterization 

 

3.1.1. XRD: The diffractograms of the tested cHAs had peaks corresponding to an HA 

standard according to the PCPDFWIN 09.0432 record (Figure 1). It was observed that 

changes in the synthesis temperature caused a decrease in the crystallinity of the samples. 

This decrease can be identified by the broadening of the bases of the peaks. 

 

 

Figure 1: Diffractogram of sintered HA 90°C and diffractograms of the cHAs synthesized at 

different temperatures. Observe that the broadening of the bases of the peaks is more 

accentuated as the synthesis temperature decreases. 
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3.1.2. FTIR: It can be observed that the bands of the sintered HA 90°C correspond with those 

of the cHAs (Figure 2). It was observed intense and broad water bands in regions 3,430 and 

1,646 cm-1 can be noted. Bands characteristic of carbonate ions (CO3) are found in the region 

from 1,462 to 1,414 cm-1, indicating that the substitution occurred as predicted. The other 

bands observed at 1,038, 961, 602 and 560 cm-1 are characteristic of the phosphate ions (PO3). 

Due to the enormous hydration of the samples, it was not possible to identify the hydroxyl ion 

(HO)1-  bands at 3,570 and 635 cm-1.  

 

 

Figure 2: FTIR spectrum for sintered HA 90°C and FTIR spectrum for the cHAs synthesized 

at different temperatures. Observe the bands corresponding to the functional groups. 

 

 3.1.3. SEM: The SEM images of HA synthesized at 90°C, 100x magnification, reveal a more 

regular spheroid shape (Figure 3d) compared to the cHAs (Figure 3a, b and c) and are also 

smaller in size due to the sintering process (1,100°C), which is responsible for removing part 
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of the water present in the interior of the sphere and densification of the spheres. The cHAs 

had a more irregular morphology, possibly due to the dripping synthesis process. At 30,000x 

magnification, the cHAs  (Figures 3e-g) displayed a more plastic surface compared to HA 

(Figure 3h), possibly due to the presence of alginate on the surface of the cHAs, which is no 

longer present on HA due to the sintering process. 

 

 

Figure 3: SEM images of the cHA spheres synthesized at 5°C (a, e), 37°C (b, f) and 90°C (c, 

g) and sintered HA 90°C (d, h). Observe that the sintered HA 90°C has a more regular 

spheroid shape than the cHAs but with less plastic topography. 

 

3.2. Cytotoxicity Results: Figure 4 reveals the expected toxicity for latex (C+) relative to the 

negative control (C-). The mitochondrial activity was decreased approximately 25% only by 

the medium conditioned with cHA 5°C (p<0.05, Figure 4A). The other BMs did not result in 

any significant alteration (Figure 4B). 
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Figure 4: Multiparametric assay of cytotoxicity in MC3T3-E1 murine pre-osteoblasts. A. 

Mitochondrial activity as measured by XTT reduction. B. Membrane integrity as measured by 

neutral red uptake. All the results are presented as a percentage of the control group (exposed 

to culture medium plus FBS). The results are expressed as the mean and standard deviation of 

1 experiment with 5 replicates. * Significantly different from the control group (p<0.05). 

 

3.3. Macroscopic Aspect Post-implantation: Figure 5 displays the BMs in the region of the 

implant 9 weeks after implantation. The tissues surrounding the BMs have a normal 

appearance and do not exhibit infection, necrosis or fibrosis. A higher rate of bioabsorption is 

noted in groups cHA 5°C and cHA 37°C, followed by cHA 90°C. HA 90°C has a lower rate 

of bioabsorption because intact spheres remain in the implantation location. 
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Figure 5: Macroscopic aspect of the tissue response to the BMs 9 weeks after implantation. 

Note the intense reduction in the quantity of BMs in groups cHA 5°C and cHA 37°C relative 

to the groups cHA 90°C and HA 90°C, with spheres being observed (arrows) in the last group. 

 

3.4. Histological Analysis 

 

3.4.1. Descriptive Histological Analysis: Figure 6 contains representative microscopic images 

from each group of implanted BMs. The region of implantation of the BMs is shown for the 3 

experimental periods. 

In the sham group (not shown) at 1 week, predominantly neutrophilic inflammatory infiltrate 

was observed in the region of the incision. After 3 and 9 weeks, the tissue was intact without 

signs of inflammation. 
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Figure 6: Representative photomicrographs of the region of implantation of the BMs in the 

different groups and experimental periods studied (HE). The images are divided into 3 rows 

corresponding to the experimental periods: 1 week (a-h), 3 weeks (i-p) and 9 weeks (q-x). The 

region occupied by the BMs is indicated with (*); macrophages (m); multinucleated giant 

cells (GC); neutrophils (n);  vascular neoformation (vn); mononuclear inflammatory infiltrate 

(mi).  

 

1-Week Period: All of the groups exhibited the BM surrounded by a granulation reaction. 

Group 1 exhibited the BM grouped in clusters (Figure 6a); the remainder of the materials 

were more disperse (Figures 6b, 6c, 6d). Note the recruitment of macrophages, multinucleated 

giant cells and moderate neutrophilic infiltrate around the BMs (Figure 6e-h). 

3-Week Period: The BM spheres of Group 1 were still clustered but showed areas of 

fragmentation (Figure 6i). The presence of connective tissue permeating the BM, the presence 

of macrophages, giant cells, mononuclear inflammatory infiltrate and a decrease of 

neutrophils (Figure 6m) were observed. In Groups 2 and 3, the BM appeared to be fragmented 

and less in quantity (Figure 6j and 6k) with inflammatory infiltrate and the presence of giant 

cells directly surrounding the BM similar to Group 1 (Figure 6n and 6o). The BM in group 4 

was still slightly dispersed as in the first periods (Figure 6l) but with inflammatory infiltrate 

exacerbated predominantly by neutrophils permeating the BM with the presence of 

multinucleated giant cells and macrophages (Figure 6p). 

9 Week Period: In Group 1, the BM was difficult to locate because the quantity found was 

much less than in previous periods (Figure 6q) in addition to the scarcity of mononuclear 

inflammatory infiltrate (Figure 6u). In Groups 2 and 3, a reduction in the quantity of BM was 

not observed relative to the previous period (Figures 6r and 6s); however, while a reduction in 

the neutrophilic infiltrate and giant cells in Group 2 was observed (Figure 6v), this did not 

occur in Group 3 (Figure 6w). Group 4 still had BM in a particulate shape (Figure 6t) with 
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intense predominantly neutrophilic inflammatory infiltrate and the presence of giant cells 

(Figure 6x). 

 

3.4.2. Degree of Irritation with the BMs: Figure 7 indicates the degree of irritation induced 

by the BMs in the different experimental periods, emphasizing that the cHAs were slightly 

irritating, while the HA was found to be moderately irritating after 3 and 9 weeks of 

implantation. 

 

 

Figure 7: Degree of irritation with the BMs. Considering the parameters of the ISO 10993-6, 

the degree of irritation of the BMs was established relative to the sham group. The lateral bar 

indicates the range of values for the respective irritation levels: not irritating, slightly 

irritating, moderately irritating and severely irritating. 

 

3.5. Histomorphometric results: Figure 8 depicts the density of mast cells present in the 

connective tissue around the studied BMs. Only in group cHA 37°C was there a time-
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dependent decrease in the density of mast cells (p<0.05). The density of mast cells for HA 

90°C increased significantly in relation to the sham group. 

 

 

 

Figure 8: Density of mast cells in the connective tissue around the BM. The results shown are 

the average of quantifications for 5 animals per group and the 95% confidence interval. The 

bars represent significant differences. 

 

4. DISCUSSION 

 

HA, the principal inorganic component of bone, plays an essential role in current 

regenerative medicine [28] with characteristics such as the capacity for association with 

molecules, ions and metals, stability in a biological environment and versatility, which 
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includes the ability to process HA with different morphologies, porosities and as nanometric 

devices that carry proteins [29,30], drugs and genes [31].   

 Although HA has excellent biocompatibility and osteoconductive capacity, its 

application in regenerative medicine is limited. This limitation is because various 

commercially available HAs are sintered and have low rates of bioabsorption, which disfavors 

tissue regeneration by remaining in the body for a long time and occupying space in which 

there should be bone tissue [21,32]. 

Modifications in the chemical composition of HA have been made in an effort to 

broaden its therapeutic capacity. Carbonate is the primary component of the inorganic phase 

of bone [21], competing for greater dissolution relative to HA [33]. The substitution of the 

PO4 group with CO3 in the synthesis of cHA alters the crystal dimensions (on the nanoscale), 

thus making the BM more similar to natural bone, facilitating the processing of the BM into a 

shape appropriate to the clinical application [34] and, more importantly, modulating 

biodegradation [13,14]. It is necessary, however, to clarify the impacts of synthesis 

temperature and carbonate incorporation on the biological response to HA [14,22]. 

In this study, the physical-chemical characterization confirms the synthesis of cHAs 

(Figures 1 and 2) and greater biodegradation potential relative to HA (Figure 4). The 

increased biodegradation may be explained by the incorporation of carbonate and the low 

synthesis temperature that promote a decrease in crystal size and an increase in solubility, 

respectively [35]. Previous studies [36,37] indicate a direct relationship between BM 

crystallinity and the synthesis temperature, which impacts the potential bioabsorption rate of 

the BM. Microstructures of calcined HA (600°C, 800°C and 1,000°C) or sintered HA (1,100-

1,200°C) had lower solubility than materials synthesized at low temperatures (40°C, 60°C and 

80°C) due to the growth of grains on the microscale and the elevated degree of crystallinity. 



 53 

BM solubility is one of the important factors that influences the cellular response 

because solubility determines the type and concentration of dissolved ions in the cellular 

environment [38]. Despite the greater solubility of cHAs, evidenced by the dissolution of the 

cHA spheres and not of HA in culture media during the preparation of the conditioned media, 

signs of cytotoxicity were not observed, confirming the previous study [39]. The reduction of 

mitochondrial activity in the cHA 5°C group can be explained by the greater quantity of Ca2+ 

liberated in the conditioned media.  

In the in vivo study, it was observed that, even after 9 weeks of implantation, HA 90°C 

(Group 4) was moderately irritating. Although no signs of necrosis were present, the 

inflammatory infiltrate persisted at levels higher than those in the other groups. This apparent 

contradiction is likely related to the methodology employed because the semi-quantitative 

irritation criteria (absent, light, moderate, severe) used in this study are connected to the 

morphological identification and quantification of cells (polymorphonuclear, lymphocytes, 

macrophages, giant cells) to determine the irritation level. For example, to be considered 

lightly irritating, rare polymorphonuclear cells must be observed – from 1 to 5 cells per high 

powered (400x) field (ISO 10993-6, 2007). Finally, a system for the semi-quantitative 

evaluation of the inflammatory response was obtained in which the degree of irritation is the 

difference between the average of the indices between the test group and the control group 

(sham) (Supplementary data, Table 1). This strategy may help to diminish the natural bias of 

the subjective analysis and increase the possibility for comparison of the results between 

various studies. The intensity of the inflammatory response to the cHAs 5°C and cHAs 37°C 

decreased over the experimental periods as was previously reported [14,22], and the absence 

of immune system cells, such as lymphocytes and plasmacytic cells, demonstrates the 

biocompatibility of cHAs. 
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The presence of macrophages and multinucleated giant cells, which, according to 

recent evidence, are modulated by the chemical surface of the BMs [40], has demonstrated the 

importance of subsets of macrophages in the reaction to foreign bodies and, consequently, to 

the biocompatibility of BMs [41]. It is important to emphasize, therefore, that the presence of 

these cells can occur in an attempt by the organism to reabsorb the material and does not 

necessarily imply the lack of biocompatibility. From a biological point of view, the 

fragmentation of the material (Figure 4) due to the lower crystallinity and the presence of 

smaller particles susceptible to phagocytosis would justify the presence of these cells around 

the cHAs. 

It is well known that the implantation of synthetic HA in subcutaneous tissue results in 

a low turnover, granulomatous, foreign-body type of reaction [42]. There are 2 hypotheses 

that attempt to explain the nature of the inflammatory giant cells that permeate the BM. Two 

types of giant cells can be observed around the mineralized particles: the first type has typical 

morphological characteristics of inflammatory giant cells; another type, to a smaller degree, 

has an osteoclast type morphology, although without a single brush border [43]. Despite the 

presence of the inflammatory giant cells in contact with the BM particles, a brush border was 

not observed, which is in agreement with previous studies [43,44].  

The inflammatory potential of the BMs was also evaluated from the perspective of the 

capacity of the materials to attract mast cells. The cHAs did not induce a significant increase 

in the number of mast cells compared to the sham group, in contrast to the sintered HA. The 

mast cells participate in the foreign-body type inflammatory response of the host, potentially 

harming the performance of the implanted BMs [45] because mast cells affect the functional 

behavior of fibroblasts and, consequently, the fibrosis process through the liberation of pre-

formed mediators, such as histamine, proteoglycans, proteolytic enzymes and cytokines [46]. 

However, no group showed signs of fibrosis around the BM. On the contrary, intense 
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cellularity was observed without necrosis suggestive of the attempt to absorb the material. 

Together, the data obtained from the tissue response to the BMs indicates that they are 

biocompatible and, in the case of cHA (particularly cHA 5°C and cHA 37°C), are 

biodegradable.  

Considering the concepts of regenerative medicine and the promising results from the 

cHAs shown in this study, together with other previously published studies in the literature 

[14,22], the applicability of these new BMs to future intra-bone pre-clinical and clinical 

studies is hypothesized.  

 

5. CONCLUSION 

 

The results obtained in this study permit the conclusion that the cHAs studied show 

greater biocompatibility and bioabsorption than stoichiometric, sintered HA, principally those 

synthesized at 5°C and 37°C. The results indicate that these materials are potential substitutes 

for stoichiometric HA in regenerative biomedical applications. 
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4- CONCLUSÕES 

 

Este estudo permitiu constatar que: 

Os difratogramas de Raios-X confirmaram a presença dos picos 

característicos da hidroxiapatita padrão, e, pela análise de EVIVTF, confirmou-se a 

incorporação tipo A/B do carbonato. 

Pré-osteoblastos murinos MC3T3-E1 mantiveram sua viabilidade após a 

exposição ao meio condicionado das esferas de hidroxiapatitas carbonatadas 

nanoestruturadas, sintetizadas em diferentes temperaturas, e da HA sinterizada. 

A análise macroscópica das amostras implantadas no tecido subcutâneo de 

camundongos indicam a maior bioabsorção das cHAs, além disso, na análise 

histomorfométrica a cHA 37˚C apresentou diminuição tempo dependente da 

densidade de mastócitos, enquanto a HA 90˚C aumentou a densidade 

significativamente em relação ao grupo sham. A análise microscópica mostrou leve 

irritação induzida pelas cHAs, mas moderada irritação induzida pela HA sinterizada, 

a qual mostrou menor bioabsorção, pois esferas intactas permaneceram no local da 

implantação.  

Assim, os resultados obtidos permitem concluir que as cHAs estudadas 

apresentam maior biocompatibilidade e bioabsorção que a HA estequiométrica e 

sinterizada, principalmente em relação às sintetizadas em 5˚C e 37˚C. Estes 

materiais são potenciais substitutos à HA estequiométrica em aplicações biomédicas 

regenerativas. 

 

 

 



 62 

 

 



 63 

 

 



 64 

 

 



 65 

 

 



 66 

 

 



 67 

 

 



 68 

ANEXO 1 

Aprovação da Comissão de Ética no Uso Animal (CEUA/UFF: 193/10)  
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ANEXO 2 
 
Tabela A.  Etapas do processamento histológico e inclusão em parafina. 
 
Solução Tempo Banhos 

Solução de fixação   
Formol 4% 48 horas 1 banho 
Desidratação     
Álcool 70% 1 hora 1 banho 
Álcool 95%  1 hora 1 banho 
Álcool absoluto 6 horas 1 banho 
Diafanização ou clarificação   
Xilol 3 horas 1 banho 
Impregnação   
Parafina 2 horas 2 banhos 
Inclusão e resfriamento   
Parafina  2 horas 1 banho 
Microtomia   
Cortes com 6µm de espessura   
 

Tabela B. Etapas do processamento para coloração de Hematoxilina e Eosina 

Solução  Tempo Banhos 
Xilol I 10 min 1 banho 
Xilol II 10 min 1 banho 
Álcool absoluto 5 min 1 banho 
Álcool 95% 5min 1 banho 
Álcool 70% 5min 1 banho 
Lavar em Água corrente 3 min  
Hematoxilina 5 min 1 banho 
Diferenciador Rápido 1 banho 
Eosina 1min 1 banho 
Lavar rápido   
Álcool 70% 30 seg 1 banho 
Álcool 95% 30 seg 1 banho 
Álcool absoluto 3 min 1 banho 
Álcool absoluto 5 min 1 banho 
Álcool/xilol (1:1) 5 min 1 banho 
Xilol 5 min 1 banho 
Xilol 5 min 1 banho 
Montagem em bálsamo de Fischer   
 

Tabela C. Etapas do processamento para coloração de Azul de Toluidina 

Solução Tempo Banhos 
Xilol I 10 min 1 banho 
Xilol II 10 min 1 banho 
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Álcool abs 5 min 1 banho 
Álcool 95% 5 min 1 banho 
Álcool 70% 5 min 1 banho 
Lavar em água corrente 3 min 1 banho 
Solução de Azul de Toluidina 1% e 5 
gotas de ácido acético 

15 min 1 banho 

Lavar rápido   
Álcool 70% 30 seg 1 banho 
Álcool 95% 30 seg 1 banho 
Álcool Absoluto 3 min 1 banho 
Álcool Absoluto 5 min 1 banho 
Álcool/xilol (1:1) 5 min 1 banho 
Xilol 5 min 1 banho 
Xilol 5 min 1 banho 
Montagem em bálsamo de Fischer   
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