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RESUMO 

O zinco é conhecido por apresentar um papel relevante no crescimento e no 
desenvolvimento humano, tem efeitos estimulatórios na formação do osso in vitro e 
in vivo e um efeito inibitório na reabsorção óssea in vitro. As apatitas biológicas 
apresentam baixa cristalinidade e contém substituições catiônicas e aniônicas na 
estrutura do cristal, por essas razões a sua composição difere da hidroxiapatita 
estequiométrica. Mudanças na composição da hidroxiapatita é motivo de estudos 
com a finalidade de melhorar a resposta do tecido ósseo após a implantação. O 
objetivo deste estudo foi de investigar o efeito da zincoapatita 0,5% em comparação 
com a hidroxiapatita (grupo controle) no reparo ósseo em tíbias de coelhos. Os 
cilindros (2x6 mm) de ambos os materiais foram produzidos de acordo com a 
especificação da International Organization for Standardization. Esse projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário Antônio Pedro-195/06. 
Quinze coelhos Branco da Nova Zelândia foram submetidos à anestesia geral e 
duas perfurações (2 mm) foram feitas em cada tíbia para a implantação de dois 
cilindros de zincoapatita (tíbia esquerda) e dois cilindros de hidroxiapatita (tíbia 
direita). Após 1, 2 e 4 semanas, os animais foram mortos e um fragmento de cada 
tíbia com cilindro foi removido, desmineralizado e cortes de 6 µm de espessura 
foram realizados e corados com Hematoxilina e Eosina para a análise 
histomorfométrica. O segundo bloco de cada tíbia foi coletado, incluído em resina e 
cortado (30 µm e 200 µm) paralelo ao longo eixo do implante com um disco 
diamantado de precisão. As amostras com ≅200 µm de espessura foram analisadas 
por Microfluorescência de Raios X com Radiação Síncroton e Espectroscopia de 
Infravermelho. As amostras de ≅30 µm foram analisadas em microscopia de luz 
(campo claro e luz polarizada). Na Microscopia Eletrônica de Varredura, foram 
utilizados os blocos de resina metalizados e para a Microscopia Eletrônica de 
Transmissão cortes de  ≅70-90nm foram realizados. A análise histomorfométrica 
mostrou que após 28 dias o grupo zincoapatita mostrou maior área de osso 
neoformado (p<0,05). As análises de Fluorescência de Raios X, Absorção Atômica e 
Microfluorescência de Raios X confirmaram a presença do zinco nas amostras 
experimentais de hidroxiapatita contendo zinco, mas em dose inferior a dose teórica 
inicial. A Microscopia Eletrônica de Varredura e Transmissão mostraram 
heterogeneidade na superfície dos cilindros e nos grãos, respectivamente. A 
difração de Raios X evidenciou uma diminuição da cristalinidade da zincoapatita e o 
aparecimento de uma nova fase na zincoapatita após o processo de sinterização. A 
realização dos procedimentos normatizados facilitou o planejamento, execução e a 
análise comparativa dos resultados. As propriedades químicas e físicas dos 
biomateriais foram alteradas após a incorporação do zinco e da implantação. Ambos 
os materiais são biocompatíveis e osteocondutores e não houve diferença entre os 
materiais no reparo ósseo aos 28 dias.  

Palavras Chave: Biocompatibilidade, Coelhos, Hidroxiapatita, Normas 
técnicas, Reparação óssea, Zinco. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Zinc is known to play a relevant role in growth and development, it has stimulatory 
effects on in vitro and in vivo bone formation and an inhibitory effect on in vitro 
osteoclastic bone resorption. The inorganic component of the bone tissue is 
nonstoichiometric apatite; changes in the composition of hydroxyapatite (HA) are 
subject of studies in order to improve the tissue response after implantation. The 
objective of this study was to investigate the effect of 0.5% zinc-containing 
hydroxyapatite (ZnHA) in comparison to hydroxyapatite (HA, control group), on 
osseous repair of rabbit’s tibia. Cylinders (2X6mm) of both materials were produced 
according to the specification of the International Organization for Standardization 
(ISO). Ethics Commission on Teaching and Research in Animals approved this 
project (HUAP-195/06). Fifteen White New Zealand rabbits were submitted to general 
anesthesia and two perforations (2mm) were made in each tibia for implantation of 
ZnHA cylinders (left tibia) and HA cylinders (right tibia). After 1, 2 and 4 weeks, the 
animals were killed and one fragment of each tibia with the cylinder was collected, 
demineralized and 6-µm thick semi-serial sections were done for histomorphometric 
analysis. The second fragment of each tibia was collected and embedded in a 
methacrylate-based resin and cut into slices (~30 µm and ~200 µm thickness), 
parallel to the implant’s long axis with a precision diamond saw. The specimens with 
~30 µm thickness were analyzed by light microscopy (bright field and polarized 
microscopy). For the Scanning Electron Microscopy and Transmission Electron 
Microscopy it was used an entire metalized resin block and slices with ≅70-90nm, 
respectively. The histomorphometric analysis revealed after 28 days that the zinc 
containing hydroxyapatite group showed greater area of new bone formation 
(p<0,05). The X-Ray Fluorescence, Atomic Absorption Spectroscopy and X-Ray 
Microfluorescence confirmed the presence of zinc in the experimental ZnHA 
specimens, however in lower quantity than the theoretical dose. The TEM and SEM 
analysis showed heterogeneous grains and cylinders surface, respectively. The X-
ray diffraction showed a decrease of ZnHA crystallinity and a new phase (CaZnTCP) 
was formed after the thermal treatment. The accomplishment of the standard 
procedures helped the planning, execution and the comparative analysis of the 
results. The chemical and physical properties of the biomaterials were modified after 
its implantation and the incorporation of zinc. Both materials are biocompatible and 
promote osteoconduction and no difference was found between the materials in bone 
repair. 

Key words: Biocompatibility, Rabbits, Hidroxyapatite, Technical Standards, bone 
repair, zinc. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento que a ciência dos biomateriais tem demonstrado nas 

últimas décadas relaciona-se ao sinergismo entre grupos de pesquisa de diferentes 

especialidades como a medicina, a odontologia, a física, a química, a biologia e a 

engenharia, e circunscreve duas grandes áreas: a biotecnologia e a bioengenharia. 

Um dos principais estímulos indutores do avanço desta ciência tem sido a 

necessidade de desenvolver materiais biocompatíveis. Entre as diferentes 

aplicações dos biomateriais se encontram aquelas associadas à restauração de 

defeitos do sistema músculo-esquelético humano causados por patologias e 

traumas, e uma das vias corretivas empregadas recorre a implantes constituídos de 

materiais sintéticos ou semi-sintéticos que cumpram funções de preenchimento, mas 

que possam favorecer ou estimular a reparação óssea (PALACIOS et al., 2001).  

Tecidos mineralizados (ossos e dentes) têm uma estrutura complexa 

onde a fase inorgânica predominantemente assemelha-se a hidroxiapatita (HA) em 

estrutura e composição química (TANG et al., 2009). O constituinte mineral do osso 

natural é de diferentes tipos de apatitas e representa de 30 a 70% da massa dos 

ossos e dentes, daí o grande interesse na sua produção (EANES, 1980). 
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A HA (Ca10(PO4)6(OH)2) sintética apresenta propriedades de 

biocompatibilidade e osseointegração tornando-a potencialmente adequada como 

material osteocondutor em substituição ao osso humano em implantes e 

recobrimento de próteses (HING et al., 2007). Existem diversos processos para a 

síntese de apatitas que resultam em materiais com as mais variadas características 

físico-químicas e biológicas (QIAN et al., 2008) . 

O componente inorgânico do tecido ósseo é constituído por apatitas não 

estequiométricas; essa evidência tem estimulado os pesquisadores ao 

desenvolvimento de apatitas modificadas como substitutos ósseos, as quais, 

simulando algumas propriedades das apatitas do osso, após a implantação 

poderiam participar ativamente da regeneração óssea, o que nem sempre se 

observa  na hidroxiapatita estequiométrica (LANDI et al., 2008). 

A estrutura da hidroxiapatita (Tabela 1) permite substituições catiônicas e 

aniônicas com grande facilidade, causando alterações nas suas propriedades 

estruturais (WEBSTER, 2004). Estas substituições tem sido recentemente 

investigadas como uma ferramenta poderosa para a compreensão dos mecanismos 

moleculares e celulares envolvidos na mineralização biológica (BARRERE et al., 

2001). O Ca2+ pode ser substituído por cátions bivalentes como o Mg2+, Pb2+, Cd2+, 

Cu2+, Zn2+, Sr2+, Co2+, Fe2+ e trivalentes como La3+, Y3+, In3+, e Bi3+, o (PO4)-3 por 

carbonatos e vanadatos e a OH- por carbonatos, flúor e cloro. Essas substituições 

alteram a cristalinidade, os parâmetros de rede, as dimensões dos cristais, a textura 

superficial, a estabilidade e a solubilidade da estrutura da hidroxiapatita (WEBSTER 

et al, 2002; WEBSTER, 2004; SHEPHERD & BEST, 2008).  
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O zinco é um elemento traço presente nos tecidos biológicos e apresenta 

diversos papéis importantes nos organismos, como na biomineralização 

(SALGUEIRO et al., 2000), na qual é capaz de promover a formação óssea (ITO et 

al., 2000 e 2002) e inibir a reabsorção óssea osteoclástica in vitro (MOONGA & 

DEMPSTER, 1995). 

Variações na composição e cristalinidade de materiais à base de fosfatos 

de cálcio foram observadas de um fabricante para outro e, algumas vezes, em 

diferentes lotes do mesmo fabricante (LeGEROS et al., 1995; CONZ et al., 2005). 

Essas variações decorrentes da falta de controle na fabricação dos materiais de 

enxertos ósseos sintéticos, como grau de degradação, composição química, 

granulometria, densidade do material, dentre outras, afetam diretamente o resultado 

clínico, tornando-se um fator limitante para a sua utilização (DUCHEYNE & QIU, 

1999; KOKUBO et al., 2003). No Brasil a comercialização dos materiais de enxertos 

ocorre sem que haja um controle adequado de fabricação por um órgão específico, 

posto que ainda não existem normas específicas para a avaliação desses materiais, 

seja durante seu desenvolvimento ou controle de qualidade após o registro. Os 

pesquisadores da área de biomateriais do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 

da Universidade de São Paulo (USP) detectaram baixa qualidade em quase todo o 

material produzido no Brasil para reconstituição de ossos e dentes. O IPT executou 

um projeto para industrialização da hidroxiapatita seguindo os padrões 

internacionais (SECKLER, 1996).  

Diversos são os protocolos utilizados para a caracterização de 

biomateriais à base de apatitas, entretanto, a variabilidade de metodologias é um 

fator complicador importante que dificulta a análise comparativa dos resultados, 

dificultando, na verdade, a determinação da qualidade final do produto. A seleção de 
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qualquer material ou dispositivo para uso em humanos requer um programa 

estruturado de avaliação. No processo de decisão informada, devem-se pesar as 

vantagens e desvantagens dos vários materiais e procedimentos de avaliação 

escolhidos. Para garantir que o produto final se comporte como pretendido e seja 

seguro para uso humano, este protocolo para avaliação dos materiais deve incluir 

testes físico-químicos, mecânicos e biológicos. Neste contexto, as normatizações da 

ISO (International Organization for Standardization) representam um meio seguro e 

importante para esta caracterização. Entretanto, com relação a biomateriais 

cerâmicos, em particular os derivados das hidroxiapatitas, não existem normas 

brasileiras, dificultando a avaliação dos produtos disponíveis no mercado, nem a 

gestão informada e consciente da política e dos recursos para saúde no país. Falhas 

nesse processo redundam em maior custo para o sistema de saúde e para a 

sociedade, pois afetam diretamente o paciente, sujeito da ação de saúde e da 

tecnologia. 



 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 TECIDO ÓSSSEO  

O tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo especializado, 

metabolicamente ativo, constituído por fases minerais e orgânicas, desenvolvido 

para desempenhar o papel de sustentação do corpo, proteção da medula óssea e 

órgãos vitais, inserção muscular, suporte aos tecidos moles e homeostase mineral 

(MEGHJI, 1992). O osso é um tecido dinâmico que constantemente sofre 

remodelação, mesmo que o crescimento e a modelagem do esqueleto tenham 

terminado (HILL & ORTH, 1998). Paralelamente ao excelente comportamento 

mecânico, o osso exibe um potencial inigualável para a regeneração, sendo capaz 

de reparar fraturas ou defeitos locais, regenerar com uma organização estrutural 

muito semelhante, sem deixar cicatriz. (KATCHBURIAN & ARANA, 1999). A 

formação, o crescimento, a manutenção e a cicatrização óssea requerem uma 

constante formação de osso ao longo de toda a vida (BUCKWALTER et al.,1995). 

 Dentre os tecidos humanos o tecido  ósseo é um dos  poucos capazes  de  
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remodelar-se, apresentando uma taxa de renovação de 0,7% ao ano, o que resulta 

na remodelação quase completa do tecido a cada dez anos (MARX & GARG, 1998).  

A fase mineral do esqueleto contribui com cerca de dois terços de seu 

peso, o terço restante é constituído de matriz orgânica, basicamente formada por 

células e colágeno do tipo I e quantidades pequenas de proteínas não colagênicas.  

São três tipos específicos de células espalhadas na matriz óssea: os 

osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos, responsáveis, respectivamente, pela 

síntese, manutenção e reabsorção da matriz extracelular (SOMMERFELDT & 

RUBIN, 2001). Os osteoblastos são derivados de células-tronco mesenquimais e 

funcionalmente são células que sintetizam a MEC. Essa matriz rica em colágeno e 

proteínas não-colagênicas é denominada matriz osteóide, que posteriormente 

possibilita a deposição de cristais de hidroxiapatita e outros íons para formar a fase 

inorgânica do osso; a este processo chamamos de formação óssea (JUNQUEIRA & 

CARNEIRO, 2004). A vida média do osteoblasto é de 8 semanas nos humanos;  

durante esse período esta célula deposita entre 0,5 a 1,5 µm de matriz osteóide ao 

dia. Eventualmente, alguns osteoblastos podem ser aprisionados ou incorporados 

pela sua própria matriz calcificada mudando o seu fenótipo e se diferenciando em 

osteócitos (OWEN,1972; JOWSEY, 1977). Os osteócitos são células que possuem 

prolongamentos dentro de canalículos que se comunicam com outros osteócitos 

adjacentes e com osteoblastos, através de junções comunicantes, localizadas nas 

extremidades dos prolongamentos, por onde podem passar pequenas moléculas e 

íons de um osteócito para o outro (DeLACURE, 1994; SODEK & McKEE, 2000). 

Essas células são essenciais para a manutenção da matriz óssea auxiliando na 

nutrição da mesma, para a homeostase do cálcio sangüíneo e sua morte é seguida 

pela reabsorção da matriz (Figura 1).  
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Os osteoclastos são células gigantes multinucleadas, de origem 

hematopoiética, móveis e que são responsáveis por reconhecer, degradar e 

reabsorver a matriz óssea. Quando em atividade, os osteoclastos repousam sobre a 

superfície do osso, criam um microambiente fechado e tornam-se polarizados (ZAIDI 

ET AL., 2003). Através dos seus prolongamentos em forma de vilos, com aspecto de 

borda em escova, secretam H+, colagenases e hidrolases responsáveis pela 

dissolução mineral e degradação das proteínas da matriz óssea. Como resultado há 

formação de depressões pouco profundas na matriz, denominadas de lacunas de 

reabsorção ou de Howship. Em adultos normais, há um equilíbrio entre a quantidade 

de osso reabsorvido pelos osteoclastos e a quantidade de osso formada pelos 

osteoblastos (Figura 2) (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004; TEN CATE, 2001; 

BRUZZANITI & BARON, 2006; ASAGIRI & TAKAYANAGI, 2007). O desequilíbrio 

entre o processo de reabsorção e o de aposição óssea, resulta em diversas doenças 

como osteoporose (MacLEAN et al., 2008) osteopetrose (ASKMYR et al., 2008) e 

osteomalácia (MANKIN & MANKIN, 2008). 

Os osteoblastos em condições normais produzem osso sob uma 

variedade de situações, incluindo desenvolvimento embrionário, crescimento e 

remodelação do osso, ossificação heterotópica, cicatrização pós-trauma ou fraturas, 

e em resposta a patologias ósseas e/ou infecções (BUCKWALTER et al., 1995 e 

SOMMERFELDT & RUBIN, 2001). Além disso, o tratamento através de enxertos 

(alógenos, autógenos, xenógenos e aloplásticos), distração osteogênica, fatores de 

crescimento ósseo, matriz óssea desmineralizada e exercícios físicos podem 

estimular a formação de osso (CAPORALI et al., 2006; TEIXEIRA et al., 2007; TAGA 

et al., 2008; SILVA et al, 2009). Mesmo que aparentemente essas condições sejam 

diferentes o processo de formação de osso é o mesmo.  
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O mecanismo de mineralização do tecido ósseo é complexo e envolve 

células, matriz orgânica e eventos físico-químicos. Neste mecanismo, as proteínas 

da matriz atuam como fatores reguladores e/ou nucleadores da deposição de cristais 

de HA, que se iniciam nos intervalos das moléculas de colágeno (Figura 3). Os íons 

cálcio e fosfato, necessários para iniciar e favorecer o crescimento destes cristais, 

estão presentes no plasma e fluidos extracelulares. Quando esta formação cristalina 

resulta do aumento da relação cálcio/fosfato (Ca/PO4), ocorre a nucleação 

homogênea. Por outro lado, se esta precipitação ocorrer em uma superfície já 

formada ou em função de algum agente quelante, como proteínas e lipídeos, a 

nucleação é denominada heterogênea. Nesta última, uma vez formados, estes 

cristais crescem pela adição de íons, envolvem a molécula de colágeno e ocupam 

os espaços intermoleculares (BOSKEY, 2005). Concomitantemente à mineralização 

descrita anteriormente, existe também outro tipo de formação de cristais de HA. 

Neste, os osteoblastos desenvolvem, na sua superfície, evaginações que 

posteriormente se destacam e originam as vesículas da matriz. Estas criam 

microambientes protegidos e apropriados à formação e crescimento dos cristais. 

Contudo, vale ressaltar que o mecanismo pelo qual estas vesículas favorecem a 

mineralização ainda não está completamente elucidado (OZAWA et AL, 2008). 

A osteogênese pode ocorrer sobre uma área de cartilagem hialina 

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

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

(aposicional) (SHAPIRO, 2008). Alguns ossos podem ser formados 

concomitantemente pelo processo endocondral e intramembranoso. A maioria dos 

ossos da face e da calota craniana é formada pela ossificação intramembranosa. A 

remodelação óssea ocorre a partir da reabsorção local e do processo aposicional de 
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formação óssea. Os três processos de formação óssea ocorrem ao longo da vida, 

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

ósseas (FORRIOL & SHAPIRO, 2005; CHUNG et al., 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organização hierárquica do tecido ósseo (Adaptado de STEVENS & 
GEORGE, 2005). 
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Figura 2. Remodelação óssea. Seqüência das fases de repouso, reabsorção, pré-
secretora de matriz de formação óssea (Adaptado de HILL & ORTH, 1998). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama esquemático da fibrila e molécula de colágeno (Fonte: 
http://www.ccmbel.org/Chap5.html). 

2.2 MECANISMOS BIOLÓGICOS DO REPARO ÓSSEO 

Os mecanismos biológicos de reparo ósseo associado aos biomateriais 

ou enxertos ósseos pode ser classificado em diferentes níveis como osteogênese, 

osteoindução, osteocondução e osteopromoção.  
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A osteogênese se caracteriza pela atividade de osteoblastos e pré-

osteoblastos viáveis transplantados com o enxerto para o defeito ósseo a partir de 

uma área doadora do próprio indivíduo. Entretanto, mesmo que algumas células do 

enxerto sobrevivam à transferência, as principais fontes de células para esta fase 

são as células osteogênicas e osteoprogenitoras do hospedeiro. Logo, a 

osteogênese independe de células mesenquimais indiferenciadas para que haja 

uma nova formação óssea (LINDHE et al., 2005). A eficiência deste processo 

depende da fonte de enxerto utilizada – o osso medular, especialmente aquele 

acompanhado de medula óssea tende a apresentar maior revascularização que o 

cortical, porém, este último tende a apresentar maior suporte estrutural. Como 

desvantagens desta técnica, deve-se considerar a morbidade do paciente e variável 

disponibilidade em quantidade e qualidade do osso na área doadora (LUNDGREN et 

al., 2008).  

URIST em 1965, realizando experimentos em animais, observou 

acidentalmente um fenômeno de indução óssea, a osteoindução. Neste processo 

células são persuadidas a produzir osso e é evidente a conversão fenotípica de 

células mesenquimais em osteoblastos na área do defeito (ALBREKTSSON & 

JOHANSSON, 2001). São exemplos deste processo a matriz óssea desmineralizada 

(YAEDÚ et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2008) e as proteínas morfogenéticas ósseas 

(GRANJEIRO et al., 2005; CAPORALI et al., 2006; TEIXEIRA et al., 2007).  

A osteocondução se refere ao crescimento ósseo sobre a superfície do 

biomaterial (ALBREKTSSON & JOHANSSON, 2001; CALASANS-MAIA et al., 2008; 

SILVA et al., 2009; FERNANDES et al., 2009). Outros autores definem 

osteocondução como o processo em que o enxerto serve como arcabouço, de forma 
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passiva, para migração de vasos sangüíneos e deposição de novo osso 

(ALBREKTSSON & JOHANSSON, 2001; FLECKENSTEIN et al, 2006).  

A osteopromoção utiliza barreiras mecânicas de proteção que evitam a 

proliferação do tecido conjuntivo em meio ao defeito ósseo, permitindo que o mesmo 

seja povoado por células osteoprogenitoras (TAGA et al., 2008). Esta exclusão 

tecidual é realizada com o uso de membranas (barreiras físicas), que podem ser 

absorvíveis ou não. As membranas, rígidas ou com reforço de titânio, são capazes 

de promover a formação de quantidade significativa de novo osso e manter espaço 

suficiente, sem a adição de material de preenchimento. Isso ocorre devido à sua 

capacidade de “efeito tenda”, principalmente quando fixadas com pequenos 

parafusos metálicos, pois o maior problema das membranas sem reforço de titânio 

sejam elas absorvíveis ou não, é a manutenção do espaço para a neoformação 

óssea. A técnica de regeneração óssea guiada (ROG) é indicada no tratamento de 

defeitos ósseos, para aumentar a altura e largura da crista óssea, entre outras 

indicações (JOVANOVIC & NEVINS, 1995). 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DOS ENXERTOS ÓSSEOS 

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

eles autógenos, alógenos, xenógeno e sintético ou aloplástico.  

2.3.1 Enxertos Autógenos 

São considerados os enxertos de primeira opção, são obtidos do próprio 

indivíduo e também conhecidos como padrão “ouro” podendo ser adquiridos de 

fontes intra ou extra bucais, sendo necessários dois acessos cirúrgicos, e englobam 

os quatro tipos de mecanismo de formação óssea (MATHIAS et al., 2003), pois há o 
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envolvimento de células ósseas vivas e fatores de crescimento juntamente com a 

matriz óssea para o local receptor. Para perdas ósseas de pequeno porte, como em 

alvéolo dentário, as áreas doadoras intrabucais são o mento, a tuberosidade maxilar 

e a região retromolar, corpo e processo coronóide da mandíbula. Nos casos de 

grandes reconstruções, pode-se recorrer a fonte extra bucal como a crista ilíaca, 

calota craniana, tíbia e costela (Figura 4) (MISCH & DIETSH, 1993). Os mecanismos 

biológicos de osteogênese, a capacidade osteocondutora e osteoindutora dos 

enxertos autógenos, faz com que esses sejam considerados o padrão como 

substituto ósseo. Porém dificuldades relacionadas com a obtenção de quantidade 

ideal de suprimento ósseo e com a morbidade do sítio doador representam 

desvantagens dessa opção.  

2.3.2 Enxertos Alógenos 

O enxerto alógeno é obtido de doadores humanos vivos ou de cadáveres, 

mas é processado e armazenado antes de ser utilizado. É vantajoso devido ao fato 

de evitar um segundo acesso cirúrgico, causando menor morbidade operatória, mas 

pode haver a ocorrência exacerbada da resposta imunológica (GOLDBERG & 

STEVENSON, 1987). Este material, geralmente, é oriundo de banco de ossos nem 

sempre disponíveis.  
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Figura 4. Áreas doadoras intra bucal (A, B e C). A. Região retromolar da mandíbula; 
B. Sínfise mandibular; C. Tuberosidade maxilar; D. Calota craniana; E. Cabeça da 
tíbia e F. Crista Ilíaca 

2.3.3 Enxertos Xenógenos 

Os enxertos ósseos xenógenos são caracterizados por serem retirados de 

uma espécie diferente daquela do receptor. Esses enxertos são fabricados da 

porção inorgânica do tecido ósseo de origem animal e são classificados como 

osteocondutores (MISCH & DIETSH, 1993). Os principais animais utilizados são os 

bovinos podendo também ser retirados de suínos (BARONE, 2008) e equinos 

(STIEVANO et al., 2008). Eles vêm acompanhados de vantagens como a grande 

quantidade disponível e fácil manipulação, sendo então uma opção para os 

profissionais; mas o risco de transmissão de doenças, resposta imunológica do 

hospedeiro ao material, e aspectos religiosos têm influenciado na sua indicação. 

Dados teóricos e experimentais indicam que o uso desses materiais não traz risco 

de transmissão da encefalopatia espongiforme bovina (EEB), também conhecida 

como “doença da vaca louca” aos pacientes, entre eles o tratamento térmico a uma 

temperatura acima de 300°C (WENZ et al., 2001). Esse material pode ser 
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encontrado na forma de osso bovino desmineralizado (OBD) ou osso bovino 

inorgânico (OBI). Suas partículas são bem integradas ao osso regenerado do 

hospedeiro quando adequadamente processado, isto é, o material está em contato 

direto com o novo osso; não apresenta reação imunológica e, sofre processo de 

reabsorção osteoclástica (GRANJEIRO et al., 2005; CAPORALI et al., 2006; 

OLIVEIRA et al., 2008). Trata-se de carbonato apatita, naturalmente porosa, com 

alta cristalinidade e com módulo de elasticidade similar ao do osso natural. Devido à 

sua estrutura natural, é comparável física e quimicamente à matriz óssea 

mineralizada humana. 

2.3.4 Enxertos Aloplásticos 

As limitações e dificuldades existentes para a obtenção de enxertos 

ósseos autógenos, como desconforto pós-operatório do paciente, morbidade do sítio 

doador, limitação da quantidade de enxerto, questões éticas, religiosas e a 

possibilidade de transmissão de doenças dos enxertos alógenos e xenógenos 

mantém estimulados os pesquisadores a desenvolverem biomateriais sintéticos, 

aloplásticos, para auxiliar na regeneração do tecido ósseo perdido (YAMAMOTO et 

al., 1994).  

Os materiais sintéticos utilizados na regeneração óssea incluem as 

cerâmicas de fosfato de cálcio sintéticas (hidroxiapatita e fosfato tricálcico, entre 

outros), carbonato de cálcio, polímeros para substituição de tecidos duros (HTR) e 

biovidros cerâmicos (BLANCH, 2004). Mesmo em busca das propriedades 

adequadas, esta classe tem revolucionado os campos da pesquisa e tratamento, 

pois além de evitar uma segunda etapa cirúrgica como no caso dos enxertos 

autógenos, apresenta-se em diferentes formas (pó, partículas, pastilhas ou blocos), 
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tamanho, textura, grau de porosidade (macro ou microporoso), grau de cristalinidade 

(cristalino ou amorfo), presença de uma ou mais fases cristalinas e solubilidade 

(absorvíveis ou não absorvíveis) (GRANJEIRO et al., 2004).  

O mecanismo de reparação associado é a osteocondução como nos 

xenoenxertos (CALASANS-MAIA et al., 2008; FERNANDES et al., 2009), porém foi 

observada a capacidade osteoindutora da hidroxiapatita quando implantada 

intramuscularmente em cães e babuínos (RIPAMONTI, 1996), coelhos (RIPAMONTI, 

1996; KURASHINA et al, 2002) e cabras (HABIBOVIC et al, 2006) e, 

subcutaneamente, em ratos (ZELICOF et al, 2001) e ovelhas (GOSAIN et al, 2002). 

2.3.4.1 Fosfatos de cálcio 

 Os fosfatos de cálcio têm sido estudados como materiais utilizados no 

reparo ósseo nos últimos 80 anos. O primeiro estudo in vivo ocorreu em 1920. 

Naquela época os pesquisadores implantaram fosfato tricálcico (TCP) em animais 

para testar sua eficácia como substituto ósseo (ALBEE & MORRISON, 1920). Nos 

anos seguintes, outros fosfatos de cálcio foram testados para investigar a sua 

eficácia na reparação de fraturas (HALDEMAN & MOORE, 1934). A primeira vez em 

que a hidroxiapatita foi implantada em ratos e porcos da índia foi em 1951, esses 

estudos foram caracterizados como o início das experimentações clínicas como a 

primeira geração de materiais substitutos ósseos (RAY et al., 1952). Contudo, só na 

década de 1970 outros fosfatos de cálcio foram sintetizados, caracterizados, 

analisados e testados. A relação dos fosfatos de cálcio mais conhecidos está 

indicada na Tabela 1. 
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Dos compostos à base de fosfato de cálcio os mais extensamente 

investigados são a HA e o TCP. Eles diferem não só em sua estequiometria e 

propriedades físico-químicas, como também na sua taxa de reabsorção. Produtos 

caracterizados como sendo hidroxiapatita pura apresentam resposta celular variável 

quando comparados aos produtos formados pela mistura de HA e TCP (SOGO et 

al., 2002; LI et al., 2009). 

TABELA 1. Fosfatos de cálcio com as suas respectivas estequiometrias e fórmulas 
químicas (Dorozhkin, 2008) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama esquemático da classificação dos biomateriais. (NEUMMAN & 
EPPLE, 2006). 

Razão 
Ca/P 

Composto Fórmula química Solubilidade em 
37°C –log(Ks) 

0,5 Fosfato monocálcico 
monohidratado 

Ca(H2PO4)2.H2O _______ 

O,5 Fosfato monocálcico anidro Ca (H2PO4)2 _______ 
1,0 Fosfato dicálcico diidratado, 

mineral bruchita 
CaHPO4.2H2O 6,63 

1,0 Fosfato dicálcico anidro, 
mineral monetita 

CaHPO4 7,02 

1,33 Fosfato de Octacálcico Ca8(HPO4)2(PO4)4.5H2O 95,9 
1,5 α-Tricálcico Fosfato (α-TCP) α-Ca3(PO4)2 25,5 
1,5 β-Tricácico Fosfato (β-TCP) 

 
β-Ca3(PO4)2 29,5 

1,67 Hidroxiapatita (HA) Ca10(PO4)6(OH)2 117,2 
1,67 Fluorapatita  (FA)  Ca10(PO4)6F2 119,2 
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2.3.4.1.1 Hidroxiapatita 

Dentre as cerâmicas à base de fosfato de cálcio (Figura 5), a HA tem sido 

amplamente utilizada como um importante recurso para a substituição óssea 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, provoca pouca reação tecidual e não é antigênica e nem carcinogênica 

(HENCH, 1991; LeGEROS, 2002; HING, 2004; PATEL, 2005). A baixa velocidade de 

degradação permite que este biomaterial mantenha o seu volume no local 

implantado ao longo do tempo. A velocidade de degradação esta relacionada com a 

área de superfície, cristalinidade e carga de estresse mecânico (GOSAIN et al., 

2002). Seu emprego tem sido muito diversificado, tendo sido utilizada para o 

preenchimento de falhas ósseas de qualquer origem e, reconstrução de defeitos 

ósseos provocados por ressecções cirúrgicas, revestimento de componentes 

metálicos para fixação, no revestimento da superfície de metais e podendo, ainda, 

funcionar como reservatórios de minerais, favorecendo a formação óssea. Por estas 

razões a HA é considerada um material bioativo. 

A hidroxiapatita, Ca10(PO4)6(OH)2, apresenta uma razão Ca/P de 1,67, 

podendo esta razão variar até 1,5 nos casos de substituições (FULMER et al., 2002). 

A HA se cristaliza no sistema hexagonal sendo que sua célula unitária contém 10 

íons cálcio (ELLIOTT, 1994) (Figura 6). 
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Figura 6. Arranjo atômico da hidroxiapatita (Adaptado de McGREGOR, 1998). 

A HA sintética pode ser obtida através de diferentes rotas de síntese 

(precipitação via úmida, síntese no estado sólido e sol-gel) e, dependendo da rota 

utilizada, a razão Ca/P, a cristalinidade, a dimensão dos cristais, a área superficial, 

e, conseqüentemente, o grau de compactação, resistência mecânica e porosidade 

podem variar (TORRENT-BURGUES, RODRIGUEZ-CLEMENTE, 2001). 

As HA sintéticas são produzidas por processos que envolvem uma série 

de reações químicas utilizando, principalmente, carbonato de cálcio e ácido 

fosfórico. Ao final dessas reações de síntese, obtêm-se as cerâmicas na forma de 

um pó, isto é, constituídas por um aglomerado de partículas em simples 

justaposição, mantidas juntas por ligações muito fracas. Nessas condições, as 

cerâmicas apresentam quase nenhuma propriedade mecânica e essa forma é 

utilizada para a preparação de amostras, chamadas de verdes, que posteriormente 

são submetidas ao processo de sinterização (ROSA et al., 2000). 

A sinterização é o resultado do tratamento térmico (calcinação) que é 

dado às amostras de cerâmica verde. Nesse processo ocorre a progressiva 

transição daquele estado de aglomeração, partículas em simples justaposição, para 
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uma unidade na qual as partículas fundem-se umas com as outras. Durante esse 

processo, ocorrem várias modificações nas cerâmicas, tais como: diminuição da 

área de superfície, diminuição do volume da amostra, aumento da fase cristalina e 

aumento das propriedades mecânicas. A diminuição do volume da amostra se dá 

como conseqüência da densificação da cerâmica durante a sinterização, a qual, por 

sua vez, determina o nível de porosidade (ROSA et al., 2000). 

A presença de poros interconectados favorece a inserção, adesão, 

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

proliferação vascular, mantendo a nutrição local (KAWACHI, 2000; LOGEART-

AVRAMOGLOU et al., 2005). No entanto, a presença de macroporos aumenta a 

área total de exposição às células e diminui a resistência mecânica do arcabouço 

(LU et al., 1999; UEMURA et al., 2003; LOGEART-AVRAMOGLOU et al., 2005). 

Quando estes poros são confeccionados com dimensões adequadas, favorecem o 

crescimento do tecido ósseo, levando a uma união do osso neoformado com a HA, o 

que proporciona a osseointegração do implante ao tecido ósseo (KAWACHI, 2000; 

GOSAIN et al., 2002; LOGEART-AVRAMOGLOU et al., 2005). Os poros fornecem 

local para o tecido ósseo crescer e fixar o implante biologicamente. O tamanho 

mínimo dos poros necessário para o crescimento de células ósseas é entre 100 a 

200 µm. (ZANER & YUKNA, 1984), 200 a 300 μm (GOSAIN et al, 2004) e de 150 a 

500 μm (FLECKENSTEIN et al., 2006). Entretanto poros menores, entre 10 e 75 µm, 

permitem a penetração apenas de tecido fibroso, o que ajuda na fixação mecânica 

da peça (KARAGEORGIU & KAPLAN, 2005).  

A HA densa possui maior resistência mecânica e menor potencial de 

dissolução e degradação, quando comparada à HA porosa, sendo assim, não há 

neoformação óssea no interior deste arcabouço, o que a faz permanecer no sítio de 
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implantação por maior período (UEMURA et al., 2003). As cerâmicas densas são 

utilizadas como biomaterial para o preenchimento de defeitos ósseos (METSGER et 

al, 1999; RIMINUCCI & BIANCO, 2003). A incorporação de aditivos de vidro na HA 

densa tem sido investigada para a produção de um biomaterial que pode ser 

degradado parcialmente e aderir ao osso firme e rapidamente. (KAZUTAKA et al., 

2006).  

A HA sintética quando comparada à HA de origem bovina, apresenta 

maior cristalinidade, menor área superficial e podendo ter uma porosidade próxima  

do osso trabecular. A HA sintética quando calcinada em altas temperaturas se 

decompõe formando fosfato tricálcico, Ca3(PO4)2 e fosfato duplo de sódio e cálcio, 

NaCaPO4. Essa decomposição esta relacionada com as variações na estequiometria 

da hidroxiapatita, onde a partir de 900°C a apatita rica em cálcio decompõe-se 

parcialmente em óxido de cálcio (CaO) enquanto as apatitas deficientes em cálcio 

decompõem-se parcialmente em fosfato tricálcico (TCP) (JOSCHEK et al, 2000; 

BANDYOPADHYAY et al., 2006; DOROZHKIN, 2008). 

As substituições na estrutura das apatitas nos grupos Ca2+, (PO4)-3 ou 

OH- resultam em alterações nos parâmetros de rede (Tabela 2) e em algumas 

propriedades como solubilidade e morfologia, sem mudança significativa na simetria 

hexagonal (BIGI et al., 1995; COSTA et al., 2004; SHEPHERD & BEST, 2008; TANG 

et al., 2009). 
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TABELA 2. Principais substituições na estrutura das HAs e seus respectivos 
parâmetros de rede 

Nome  Fórmula Molecular  Parâmetros de rede (nm)  
    a                        c 

Hidroxiapatita de 
Bário  

Ba10(PO4)6(OH)2  1,019 0,770 

Hidroxiapatita de 
Cádmio  

Cd10(PO4)6(OH)2  0,901 0,661 

Hidroxiapatita de 
Cálcio  

Ca10(PO4)6(OH)2  0,942 0,688 

Hidroxiapatita de 
zinco 5% 

Ca9,9 Zn 0,1(PO4)6(OH)2 0,9422 0,6855 

Hidroxiapatita de 
Estrôncio 

Sr10(PO4)6(OH)2  0,976 0,728 

Hidroxiapatita de 
chumbo 

Pb10(PO4)6Cl2  1,047 0,743 

Fluorapatita Ca10(PO4)6F2 0,935 0,658 
 

2.3.4.1.2 Fosfato Tricálcico 

O fosfato tricálcico (TCP) possui a formulação química Ca3(PO4)2, com 

razão atômica Ca/P igual a 1,5 (ELLIOT, 1994). O fosfato tricálcico é geralmente 

solúvel na presença de fluidos biológicos, com solubilidade maior que a da 

hidroxiapatita (HENCH & WILSON, 1993). Essa solubilidade se deve à sua estrutura 

cristalina e à velocidade de biodegradação que é maior que a da HA (JARCHO, 

1992). O TCP se cristaliza em dois tipos diferentes de sistema cristalino: a fase beta, 

β-TCP, e a fase alfa, α-TCP; a conversão entre essas fases ocorre a 1125°C (BOW 

et al., 2004). 

O TCP é encontrado no organismo em dentina cariada, cálculos urinários 

e salivares. Estudos em animais mostraram que o TCP é biocompatível, bioinerte ou 

atóxico, bioativo, (FLECKENSTEIN et al., 2006), sendo parcialmente bioabsorvido 

entre 6 a 15 semanas após a implantação (KAWACHI, 2000). Outros autores 

observaram a aposição direta do osso no período de 3 a 6 semanas com aumento 



Revisão de Literatura – 55

da formação óssea à medida que o implante de TCP era absorvido (EGGLI et al., 

1988). Sua bioatividade é caracterizada pela sua capacidade osteocondutora, 

servindo como substrato para o crescimento do novo osso. Apesar de boa parte do 

implante de TCP ser absorvida no primeiro mês, a parte restante permanece no sitio 

por longos períodos até ser incorporada dentro da estrutura do osso formado. 

(SANTOS & GUERRA- LOPEZ, 1992).  

Devido a sua biocompatibilidade e bioreabsorção, o TCP é utilizado para 

o preenchimento de cavidades onde uma rápida reabsorção é desejada. Cerâmicas 

bifásicas de HA e β-TCP têm sido consideradas como potenciais substitutos ósseos 

devido às propriedades de dissolução (HA- não reabsorvível e β- TCP- reabsorvível), 

rápida formação óssea, e comportamento semelhante ao da fase inorgânica do osso 

(OLIVEIRA, 2003).  

2.4 ELEMENTOS ESSENCIAIS 

Existe uma série de elementos químicos que são considerados essenciais 

para os organismos vivos. Para que se considere um elemento químico essencial 

este deve cumprir as seguintes condições (SALGUEIRO et al., 2000): 

• Estar presente nos tecidos saudáveis de todos os animais 

• Apresentar concentração aproximadamente constante nos diversos 

animais 

• Induzir reprodutivelmente, as mesmas alterações fisiológicas e 

estruturais de acordo com a espécie estudada, quando retirado do 

corpo 
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• Reverter  ou prevenir essas alterações quando da sua adição 

• Promover alterações bioquímicas significativas e pertinentes 

acompanhadas das anormalidades induzidas pela deficiência e 

• Essas alterações bioquímicas podem ser prevenidas ou curadas 

quando a deficiência é corrigida 

A maioria dos elementos que compõem os seres vivos são denominados 

de elementos organógenos ou bioelementos. Geralmente são classificados segundo 

a sua abundância em: majoritários, traços e microtraços. Os elementos em 

quantidades muito pequenas, traços e microtraços, são denominados 

oligoelementos, e são essenciais aos processos biológicos por serem fundamentais 

para a formação de enzimas vitais para determinados processos bioquímicos, como 

por exemplo a fotossíntese ou a digestão. Dentre os oligoelementos encontramos 

ferro, zinco, cobre, magnésio, selênio, cromo, iodo, flúor, enxofre e arsênio 

(BRANDÃO-NETO et al.,1995).  

O zinco foi descoberto pelo alemão Andreas Marggraf em 1746 e a 

origem do nome vem do alemão Zink, que significa zinco. É um elemento químico de 

símbolo Zn, número atômico 30 (30 prótons e 30 elétrons). À temperatura ambiente, 

o zinco encontra-se no estado sólido.  

O zinco é reconhecido por ter um relevante papel no crescimento e no 

desenvolvimento dos seres vivos. O mecanismo básico para a ação desse elemento 

traço está intimamente relacionado a estrutura e formação de inúmeras enzimas 

envolvidas em diferentes processos metabólicos (BRANDÃO-NETO et al., 1995). 

Além disso, ele colabora com o bom funcionamento do sistema imunológico, é 
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necessário para a cicatrização dos ferimentos, intervém nas percepções do sabor e 

olfato e na síntese de DNA (SALGUEIRO et al., 2000). 

A deficiência de zinco pode produzir retardamento no crescimento, perda 

de cabelo, diarréias, impotência e imaturidade sexual em adolescentes, apatia, 

cansaço, depressão, lesões oculares e de pele, inclusive acne, unhas quebradiças, 

amnésia, perda de apetite, perda de peso e problemas de crescimento, aumento do 

tempo de cicatrização de ferimentos e anomalias no sentido do olfato. As causas 

que podem provocar uma deficiência de zinco são a insuficiente quantidade na dieta 

alimentar e a dificuldade na absorção do mineral que pode ocorrer em casos de 

alcoolismo, quando é eliminado pela urina ou ainda, devido à excessiva eliminação 

por causa de desordens digestivas (BATLEY, 1989). 

O zinco está presente no tecido ósseo humano em baixos teores (entre 

126-276 µg/g) enquanto que nos dentes encontra-se em teores entre 430-2100 µg/g 

(BERMAN, 1980). Estudos recentes mostraram que o conteúdo de zinco no osso 

humano variou entre 0,0126 a 0,0217% em peso e que esta quantidade é 

relativamente alta quando comparada a outros tecidos e plasma sanguíneo, 

conforme a tabela 3 (ITO et al., 2002). Este elemento apresenta uma efetiva 

participação na mineralização óssea (BOUGLÉ et al., 2004). 

 

 

TABELA 3. Concentração de zinco nos diferentes tecidos humanos 
Tecidos humanos  Concentração 
Epiderme 70,5 ppm 
Derme 12,6 ppm 
Musculo 38-57 ppm 
Osso 125-250 ppm 
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Plasma sanguineo (homem) 0,72-1,21 ppm 
Plasma sanguineo (mulher) 0,69-1,15 ppm 
Prostata 102 ppm 
Rim  52-75 ppm 

 

O zinco encontra-se presente no núcleo das células, cromossomos, 

ribossomos e grânulos secretados, sendo que centenas de enzimas já foram 

identificadas como zinco dependentes (BRANDÃO-NETO et al., 1995). 

As ações do zinco podem ser divididas em 2 tipos distintos, 

resumidamente: 

1. Ação na síntese de DNA E RNA estimulando: 

a. proliferação e diferenciação dos condrócitos, osteoblastos e 

fibroblastos; 

b. transcrição celular culminando na síntese de somatomedina-

C (fígado), fosfatase alcalina, colágeno e osteocalcina 

(osso); e 

c. No metabolismo da proteína, carboidrato e lipídeo, que 

estão intimamente relacionados aos mecanismos de olfato, 

paladar e regulação do apetite. 

2. Atua na mediação hormonal através da participação na: 

a. Síntese e secreção do GH (hormônio do crescimento); 

b. Ação do GH na produção de somatomedina-C; e 

c. Ativação da somatomedina-C na cartilagem óssea. 
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Além dessas múltiplas funções, o zinco também interage com outros 

hormônios que estão relacionados com o crescimento ósseo como a testosterona, 

hormônios tireoideanos, insulina e vitamina D3 (BRANDÃO-NETO et al., 1995). 

A avaliação após a administração de zinco em fêmures de ratos recém 

nascidos mostrou um aumento da fosfatase alcalina e da atividade da fosfatase 

ácida e como resultado o estímulo à formação óssea (YAMAGUCHI et al., 1988). 

2.4.1 Apatita modificada por metais – hidroxiapatita contendo zinco   

A palavra hidroxiapatita se refere ao íon hidroxi (OH-) e apatita se refere 

ao mineral cristalino com a composição química M10(ZO4)X2. O elemento zinco 

quando incorporado à hidroxiapatita ocupa parcialmente os sítios do cálcio, ou seja, 

de acordo com a fórmula acima, no sítio M. 

A liberação gradual dos íons substituintes na HA poderia favorecer o 

reparo ósseo (Mg2+ e Zn2+) (WEBSTER et al, 2002; WEBSTER, 2004; LANDI et al., 

2008). 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 (ELLIOTT, 1994). Estudos recentes mostraram a preferência do Zn2+pelo 

sítio 2 do cálcio, esse sítio pode facilitar a tomada e a liberação do Zn pela 

hidroxiapatita biológica, pois não interromperia a estrutura da rede (TANG et al., 

2009). 

A substituição de cátions bivalentes na estrutura cristalina da HA tem sido 

recentemente investigada como uma ferramenta poderosa para a compreensão dos 

mecanismos moleculares e celulares envolvidos na mineralização biológica (KIM et 
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al., 1998; ITO et al., 2002; KAWAMURA et al., 2003; WEBSTER, 2004; STORRIE & 

STUPP, 2005; LANDI et al., 2008; TANG et al., 2009).  

A presença de zinco diminui a razão molar Ca/P e, gradativamente, o 

tamanho dos cristais à medida que se aumenta a concentração de Zinco (BIGI et al., 

1995; COSTA et al., 2004; SHEPHERD & BEST, 2008; TANG et al., 2009). Foi 

observada a diminuição dos parâmetros de rede dos β-TCP com o aumento da 

concentração de zinco na fase sólida indicando que o Zinco reposiciona o cálcio na 

estrutura da HA (BIGI et al, 2005). Esses resultados diferem dos relatos de MIYAJI 

et al (2005) que observaram o aumento dos eixos a e c, mesmo considerando que o 

raio iônico do Zn (0,074nm) é menor que o do Ca (0,099 nm). 

2.4.2 Efeitos biológicos da zincoapatita 

O zinco é um elemento traço importante presente no osso, capaz de 

aumentar a mineralização tanto in vivo como in vitro, e está relacionado à produção 

de colágeno da matriz óssea (STORRIE & STUPP, 2005). As HAs modificadas pela 

incorporação de zinco apresentaram efeitos favoráveis na produção de citocinas 

pelos monócitos, confirmando que o zinco tem efeito na produção dos monócitos 

(GRANDJEAN-LAQUERRIERE et al, 2006). 

O zinco aumenta a atividade da enzima fosfatase alcalina ao ser incluído 

em pastilhas de compósito cerâmicos de ZnTCP/HA. Além disso, um conteúdo de 

1,26% de zinco em peso aumentou em três a quatro vezes o nível de fosfatase 

alcalina em relação as cerâmicas sem zinco (ITO et al., 2005). Sabe-se também que 

o zinco inibe a atividade dos osteoclastos, responsáveis pela reabsorção óssea 

(MOONGA & DEMPSTER, 1995). 
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2.5 AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE 

Biocompatibilidade e Biofuncionalidade são duas importantes 

características necessárias para que os biomateriais possam exerçer suas funções.  

De acordo com Clemson Advisory Board for Biomaterials, um biomaterial 

é sistematicamente e farmacologicamente uma substância inerte desenhada para 

incorporação ou implantação dentro de um tecido vivo, definição que foi adotada 

pela 6° Annual International Biomaterials – 1974 (PARK, 1981). Posteriormente, 

BLACK em 1982, afirmou que um biomaterial é considerado qualquer material inerte 

farmacologicamente, viável ou não viável, produto natural ou sintetizado, que faz 

parte ou é capaz de interagir de forma benéfica com um organismo vivo. WILLIAMS 

em 1987 definiu biomaterial como qualquer material não vivo usado em dispositivos 

médicos com a intenção de interagir com sistemas biológicos. De acordo com a 

Food and Drugs Administration (FDA) um biomaterial para ser considerado 

biocompatível não deve ser tóxico, carcinogênico, antigênico nem mutagênico, não 

deve interferir com a cicatrização dos tecidos lesados durante o ato cirúrgico e os 

tecidos do hospedeiro devem tolerar bem as propriedades biomecânicas dos 

materiais (HELMUS & TWEDEN, 1995). Além disso, deve ser fabricável, esterilizável 

e estável durante a implantação e quando necessário, para aplicação. Não deve ser 

corrosível, degradável (CEHRELI et al., 2003). São implantados no corpo com o 

objetivo de reposição de um tecido doente, lesado ou perdido ou de reposição de 

todo um órgão. 

A biocompatibilidade descreve as interações entre os sistemas vivos e o 

biomaterial implantado dentro deste sistema. Para avaliar a biocompatibilidade dos 

biomateriais utilizados nos seres humanos, os mesmos devem ser testados 
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utilizando diferentes procedimentos. Diversas organizações vêm propondo uma série 

de testes a serem realizados. Esses testes, que consistem em uma série de 

protocolos de pesquisa, descritos e regulamentados em diversos países, têm como 

objetivo a correta utilização dos materiais experimentais, avaliando assim a sua 

segurança para aplicação clínica em seres humanos.  

A biocompatibilidade de um material é considerada ótima se o material 

após a implantação permite a formação de tecidos normais na sua superfície e, 

adicionalmente, se ele estabelece uma interface contínua capaz de suportar as 

cargas que normalmente ocorrem no local da sua implantação (KOHN & 

DUCHEYNE, 1992). 

2.5.1 Classificação dos biomateriais quanto à resposta biológica 

De acordo com a resposta biológica dos tecidos aos biomateriais, 

podemos classificar os biomateriais em bioinerte, bioativo, bioreativo, biestável, 

biocompatível, biotolerante e biofuncional. 

2.5.1.1 Bioinerte 

São materiais menos suscetíveis a causar uma resposta biológica 

adversa devido a sua estabilidade química em comparação com outros materiais, 

são tolerados pelo organismo e praticamente não liberam nenhum tipo de 

componente. No entanto, esses materiais tendem a ser envolvidos por uma cápsula 

fibrosa que o isolam do meio vivo. A espessura da camada fibrosa depende de 

muitos fatores como as condições do implante, tecido e carga mecânica existente na 

interface. As cerâmicas (Zircônia e Alumina) são muito estáveis e, portanto, muito 
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pouco prováveis de terem uma resposta biológica adversa (HENCH & WILSON, 

1993: CASTNER & RATNER, 2002).  

Um material é bioinerte quando a interface material e tecido é estável, isto 

é, quando os componentes dos tecidos nem reagem com o biomaterial nem 

dissolvem quimicamente entre si. Quando a interface não está em equilíbrio, ou seja, 

quando a interface é instável, a relação entre material e hospedeiro é caracterizada 

por irritação, inflamação, lesão, imunogenicidade, pirogenicidade, toxicidade e 

mutagenicidade ou carcinogenicidade evidenciando um estado de 

bioincompatibilidade, enquanto o estado de biocompatibilidade existe na ausência 

dessas características.  

2.5.1.2  Bioreativo 

Os materiais classificados como bioreativos ficam no limite entre os 

bioinertes e bioativos. No caso dos metais, adquirem a bioatividade após um 

tratamento de ativação da superfície, como por exemplo, o titânio, nióbio e tântalo. 

Vale ressaltar que os materiais metálicos considerados bioreativos são os utilizados 

na ortopedia e na implantodontia, porém, excluindo esse grupo, a maioria dos 

materiais metálicos não é bioreativa, ficando mais próxima à classe dos materiais 

bioinertes (RATNER et al., 1996; DUCHEYNE & QIU, 1999).  

2.5.1.3 Bioativo 

O termo bioatividade é definido como sendo a propriedade de formar 

tecido sobre a superfície de um biomaterial e estabelecer uma interface capaz de 

suportar cargas funcionais (KOHN & DUCHEYNE, 1992). São os materiais que 

favorecem a ligação química entre o material implantado e o tecido ósseo 
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(osseointegração), sem a presença de invólucros fibrosos. Em função da 

similaridade química entre tais materiais e a parte mineral óssea, os tecidos ósseos 

se ligam a eles, permitindo a osteocondução através do recobrimento por células 

ósseas. Quando o material bioativo é implantado no corpo, uma série de reações 

bioquímicas e biofísicas ocorrem na interface implante/tecido. Essas reações 

eventualmente resultam em uma ligação interfacial de natureza química e não física 

(HENCH & WILSON, 1993; BOSS, 2000). Os materiais bioativos podem ainda ser 

classificados em: 

Materiais Osteoindutores- são materiais que promovem uma resposta 

intracelular e extracelular na interface. Por meio desse processo uma superfície 

bioativa é colonizada pelas células-tronco livres no ambiente defeituoso como 

resultado de intervenções cirúrgicas. Como exemplo estão os biovidros que podem 

ligar-se com tecidos moles e também com tecidos mineralizados (RIPAMONTI, 

1996).  

Materiais osteocondutores- promovem uma superfície biocompatível que 

favorece o desenvolvimento das células ósseas. Isso ocorre quando um material 

promove somente uma resposta extracelular na interface. Como exemplo podemos 

citar a hidroxiapatita sintética (CAO & HENCH, 1996). 

Hidroxiapatitas bioativas é um assunto em questão visto que estimula a 

proliferação e diferenciação de fibroblastos e osteoblatos e induz a síntese de 

colágeno por essas células. O colágeno tipo III e tipo V são sintetizados no período 

imediato após a implantação. A substituição pelo colágeno tipo I é considerada como 

um atributo à resposta de biocompatibilidade do material (BOSS, 2000). 
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2.5.1.4 Absorvíveis 

São materiais que, após certo período de tempo em contato com os 

tecidos, acabam sendo degradados, solubilizados ou fagocitados pelo organismo. 

Tais materiais são extremamente interessantes em aplicações clínicas em função de 

ser desnecessária nova intervenção cirúrgica para a sua retirada. Os principais 

exemplos desses materiais são o fosfato tricálcio (TCP) e o ácido poliático (PRADO 

et al., 2001). 

2.5.1.5 Biotolerante 

São materiais apenas toleráveis pelo organismo, sendo isolados dos 

tecidos adjacentes por meio da formação de camada envoltória de tecido fibroso. 

Esta camada é induzida por meio da liberação de compostos químicos, íons, 

produtos de corrosão e outros por parte do material implantado. Quanto maior a 

espessura da camada de tecido fibroso formada, menor a tolerabilidade dos tecidos 

ao material. Os materiais biotoleráveis são praticamente todos os polímeros 

sintéticos assim como a grande maioria dos metais. Biomateriais que não podem ser 

eliminados do corpo e são encapsulados por tecido fibroso (PIZZO, 2007). 

Biomateriais que não podem ser eliminados do corpo e são encapsulados por tecido 

fibroso são chamados de biotolerantes. 

2.5.1.6 Biofuncional 

Caracterizam-se por desempenhar funções desejadas dadas as suas 

propriedades mecânicas, químicas, ópticas e elétricas. Devem atender ao requisito 

de funcionalidade para o qual foram projetados, não estimulando ou provocando o 

mínimo de reações alérgicas ou inflamatórias. Embora este conceito seja algo não 
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muito preciso, é consenso que a funcionalidade está associada à aplicação a que se 

destina, de tal modo que um material biocompatível para uma dada função pode ser 

inadequado se usado em outras aplicações (SILVA, 1999). 

2.5.1.7 Bioartificiais 

Podem ser definidos como sendo uma combinação de materiais sintéticos 

e células vivas (HENCH & WILSON, 1993). 

Se o material for tóxico (bioincompatível), o tecido adjacente morre. Se o 

material não for tóxico e biologicamente inativo (quase inerte), um tecido fibroso de 

variável espessura se forma. Se o material não for tóxico e biologicamente ativo 

(bioativo), uma adesão se forma, porém se o material não for tóxico e se dissolver 

(absorvível), será substituído pelos tecidos adjacentes (RATNER, 1996).  

Alguns materiais artificiais implantados no osso tendem a ser 

encapsulados com tecidos fibrosos que os isolam do contato direto com a matriz 

óssea. Conseqüentemente, eles não aderem ao osso devido à ausência de ligação 

química na interface material/tecido ósseo. Dentre os materiais que apresentam tais 

características estão o titânio e suas ligas, o aço inoxidável, as ligas de Cr-Co-Mo e 

o polietileno, que são considerados bioinertes (KOKUBO et al., 2004). 

Os padrões de resposta dos tecidos dependem das propriedades 

químicas e físicas dos implantes assim como do potencial de reação do hospedeiro. 

Os fatores críticos abrangem a toxicidade, composição química, afinidade ou não 

pela água, tamanho, forma, peso por área, textura da superfície, superfície livre de 

energia, carga superficial, adsorção superficial de proteínas, solubilidade, 
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porosidade, tamanho do poro, grau de degradação, produtos de degradação, local 

de implantação e reações específicas das espécies (RATNER, 1996). 

Segundo KOKUBO et al. (2000), um dos pré-requisitos para um material 

ligar-se ao osso é a formação de uma camada de apatita biologicamente ativa na 

interface material/osso, usualmente conhecida como bone-like apatite. Tal camada 

de apatita é similar à fase mineralizada do tecido ósseo, em composição. Acredita-

se que ela atua como sinalizadora de proteínas e células para iniciar a cascata de 

eventos que resultam na formação da estrutura óssea. Ou seja, os osteoblastos, 

células ósseas responsáveis pela produção do tecido ósseo, proliferam 

preferencialmente e se diferenciam produzindo apatita e colágeno sobre a camada 

de apatita formada anteriormente, o que favorece a união do implante com o osso. 

Quando isso ocorre, uma ligação química é formada entre o osso e a camada de 

apatita, reduzindo a energia interfacial entre elas (KOKUBO et al., 2004). 

2.5.2 Testes de Biocompatibilidade in vitro 

A avaliação sob condições in vitro pode nos fornecer dados rápidos e de 

menor custo sobre a interação biológica que os testes in vivo. Contudo, a pergunta 

que deve sempre ser levantada é se o teste está avaliando verdadeiramente o que 

ocorrerá no complexo ambiente in vivo. Os testes in vitro minimizam o uso de 

animais nas pesquisas, o que é um fator desejável. Deve ser levado em 

consideração que os resultados in vitro de testes podem não ser relevantes à 

situação do implante.  

Os testes in vitro de bioatividade se tornaram muito populares a partir da 

década de 90 pela sua relativa simplicidade e por apresentar uma boa 
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reprodutibilidade. A simulação do comportamento dos materiais in vitro não 

considera alguns fatores devido à dificuldade em reproduzir os parâmetros 

biológicos, mesmo assim são considerados imprescindíveis por questões éticas, 

econômicas e as informações obtidas nessa fase são úteis como uma etapa 

preliminar à realização dos testes in vivo (MASUDA et al., 1998; FUJIBAYASHI et 

al., 2003). 

A citotoxicidade é um termo que significa causa de efeitos tóxicos (morte, 

alterações na permeabilidade da membrana celular, inibição enzimática entre outros) 

a nível celular. Os testes de citotoxicidade são empregados na avaliação de novos 

materiais rotineiramente antes da aplicação em animais e humanos.  

Estudos recentes de um novo biomaterial compósito constituído de fosfato 

de cálcio (CaP) e Colágeno (COL) dopados ou não com zinco (Zn2+) não 

apresentaram alterações na morfologia celular em 72 horas de avaliação e 

obtiveram resultados similares na viabilidade celular e atividade da fosfatase alcalina 

quando comparada ao grupo controle, os dois grupos, dopados e não dopados, 

mostraram propriedades biológicas com o potencial para ser aplicados como 

substitutos ósseos (SANTOS et al, 2007), a partir daí são criados subsídios para os 

testes in vivo. 

2.5.3 Testes de Biocompatibilidade in vivo 

As diversas situações que necessitam do uso de animais em pesquisas 

promoveram, ao longo da história, reflexões éticas, bioéticas, filosóficas e religiosas 

direcionadas para pesquisa em animais vertebrados (PETROIANU, 1996; SILVA, 

1997). Aristóteles (384-322 a.C.), Galeno (131-201), Francis Bacon (1561-1626), 
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William Harvey (1578-1657), Claude Bernard (1813-1878) representam alguns dos 

autores que se destacaram neste contexto (SCHANAIDER & SILVA, 2004). Porém, 

somente na segunda guerra mundial, ocorreu uma conscientização mundial para a 

necessidade de preservação da vida humana (FAGUNDES & TAHA, 2004). Com 

isso, o Código de Nurenberg (1947) determinou que a experimentação no homem 

devesse ter como substrato a pesquisa em animais, posição esta reforçada pela 

Declaração de Helsinque de 1975 (SCHANAIDER & SILVA, 2004). 

A avaliação da biocompatibilidade dos biomateriais constitui um pré-

requisito para a segura e eficaz indicação clínica do material e, nesse sentido, os 

modelos experimentais utilizando animais ainda são fundamentais, pois não há 

modelos in vitro capazes de mimetizar completamente a complexidade do 

organismo. 

Os modelos são analisados de acordo com a sua pertinência, ou seja, se 

ele é capaz de representar os aspectos de um determinado processo empírico e de 

apresentar a precisão suficiente para satisfazer a proposta (FERREIRA & 

FERREIRA, 2003). Esses modelos animais são classificados de acordo com o porte 

em: pequeno (ratos, camundongos e porquinho da índia) (SANADA et al., 2003; 

SILVA et al., 2009; FERNANDES et al., 2009), médio (coelhos, mini porcos, gatos e 

cães) (MIRANDA, 2005; CASTANEDA et al., 2006; CARDOSO et al., 2007; 

CALASANS-MAIA et al., 2008) e grande (ovelhas, cabras e porcos) (MENDES et al., 

2001; DAÍ et al., 2005; GOSAIN et al., 2006; HABIBOVIC et al., 2008). 
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2.6 A UTILIZAÇÃO DO COELHO COMO MODELO ANIMAL EM 

CIRURGIA EXPERIMENTAL 

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

aperfeiçoamento e comprovação de procedimentos já existentes (SANADA et al, 

2003; FERREIRA et al., 2004; MIRANDA, 2005) desenvolvimento de novos 

materiais (MENDES et al., 2001; CALASANS-MAIA et al., 2008) e a compreensão 

dos diversos processos fisiológicos e patológicos (DAI et al., 2005; CASTANEDA et 

al., 2006; CARDOSO et al., 2007). 

 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 (FAGUNDES & TAHA, 2004). 

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 (PETROIANU, 1996). 

Os coelhos brancos da Nova Zelândia (Orytolagus cuniculus) são 

freqüentemente utilizados como modelo animal indicado para experimentos em 

diversas áreas, incluindo a ortopedia (MENDES et al., 2001; DAÍ et al., 2005; 

CASTANEDA et al., 2006) e a cirurgia crânio-maxilo-facial (CARDOSO et al., 2007).  

Como em todos os modelos experimentais, o uso dos coelhos como 

modelo experimental também apresenta vantagens e desvantagens (CALASANS-

MAIA et al., 2008; CARDOSO et al., 2007; HARCOURT-BROWN, 2002), descritas a 

seguir: 
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 Vantagens: 

(1) a sua fácil manutenção e observação; 

(2) permite que se trabalhe com uma quantidade grande de indivíduos; 

(3) apresenta, em geral, ciclos vitais curtos (gestação, lactação, 

puberdade); 

(4) permite a padronização do ambiente; 

(5) permite a padronização genética;  

(6) permite transplantes ou transmissão de tumores e em geral existe uma 

grande quantidade de informações básicas disponíveis. 

Desvantagens: 

(1) vivem em ambiente totalmente artificial;  

(2) possuem uma dieta padronizada;  

(3) as doenças, quando de seu estudo, são artificialmente induzidas, na 

grande maioria dos experimentos 

Em comparação com outros modelos experimentais de médio porte, os 

coelhos são preferidos por serem mais disponíveis e terem mais facilidade de 

manuseio e observação (SCHANAIDER & SILVA, 2004). 

O conhecimento anátomo-clínico do pesquisador sobre o animal auxilia 

na escolha do modelo mais adequado. As freqüências cardíacas e respiratórias são 

muito variáveis entre as espécies. No coelho o número de batimentos cardíacos por 
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minuto (bpm) oscila em torno de 200 bpm e a freqüência respiratória é de 50 

incursões respiratórias por minuto (irm) (SCHANAIDER & SILVA, 2004). Dados 

biológicos, como o tempo de vida, fases do desenvolvimento e características 

reprodutivas são parâmetros fundamentais a serem controlados.  

Quando as pesquisas são realizadas com os animais adequados resultam 

em informações próximas das que podem ser esperadas no homem (PETROIANU, 

1996), pois quanto maior a semelhança fisiológica, anatômica e orgânica do animal 

com o ser humano, maior a aplicabilidade das conclusões obtidas. Algumas 

similaridades já foram relatadas em relação à composição, remodelação e 

densidade óssea entre modelos animais e seres humanos, por exemplo, a 

densidade mineral óssea e a resistência às fraturas dos coelhos e humanos são 

muito similares (WANG et al., 1998; PEARCE et al., 2007). Outro aspecto importante 

na decisão da seleção do modelo animal se relaciona aos valores íntimos do 

pesquisador, que pode funcionar como um obstáculo à realização do experimento, 

principalmente nos casos que envolvem animais domésticos (cães e gatos). Essa 

situação torna-se ainda mais grave nos trabalhos de longa duração, em que é 

inevitável o envolvimento emocional do pesquisador com o animal. 

Os coelhos novos em um biotério devem ser submetidos a um mínimo de 

duas semanas de quarentena e examinados quanto às doenças mais comuns, das 

quais devem ser tratados, se necessário. Coelhos se infectam com facilidade pela 

sarna, sendo esta muito contagiosa, e capaz de comprometer a via aérea facilitando 

a instalação de pneumonias (SCHNAIDER & SILVA, 2004). O período de quarentena 

também serve como um período de adaptação do animal as instalações e rotinas do 

biotério. Os animais que morrem neste período são investigados através de 

necropsia e devem ser removidos imediatamente (CARDOSO et al., 2007; 
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HARCOURT-BROWN, 2002). Coelhos adultos geralmente são acomodados em 

gaiolas em malha galvanizada individuais, suspensas do solo de modo que os 

dejetos excretados possam cair e ser absorvidos pelas valas coletoras. Em relação 

ao ciclo circadiano e biorritmo, um período de 12-14 horas de claridade se mostra 

satisfatório para uma colônia (OLFERT, 1993). A luz visível estimula fotorreceptores, 

responsável pela fotoperiodicidade, que regula ritmos circadianos, ciclos 

reprodutivos, atividade locomotora, consumo de alimento e água, temperatura 

corpórea, toxicidade e efetividade de drogas, níveis séricos de lipídios e outros 

elementos (MERUSSE & LAPICHIK, 1996). Os animais devem ser rotineiramente 

observados quanto ao consumo de alimentos e características dos excrementos. O 

contato humano diário com o animal diminui o estresse durante a sua manipulação.  

Ocasionalmente pode haver interações agressivas, entretanto, a 

organização social se re-estabiliza naturalmente. O bem-estar do animal estará 

ameaçado quando: (1) o espaço for insuficiente para que os animais mantenham 

uma distancia mínima entre si; (2) o espaço de descanso e alimentação para todos 

os animais for insuficiente ou alcançado à custa de concorrência; (3) 

reagrupamentos forem feitos com muita freqüência. Os coelhos não devem ser 

mantidos isolados, a não ser que doentes, devendo assim ter no mínimo o contato 

visual. 

A anestesia de coelhos é vista pelos veterinários como um procedimento 

de alto risco. As drogas, o estresse da manipulação, hipóxia e doenças pré-

existentes são fatores que ameaçam o sucesso do procedimento, principalmente 

quando mais de um desses fatores estão presentes no mesmo animal (HARCOURT-

BROWN, 2002). 
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As práticas de cuidados pré, trans e pós-operatórios devem ser 

desenvolvidas sob a supervisão de um médico veterinário. No pós-operatório, o 

animal poderá voltar para a gaiola e independer dos cuidados intensivos pós-

operatório, quando seu comportamento alimentar e parâmetros fisiológicos se 

apresentarem próximos da normalidade. A rotina de analgesia pós-operatória é 

essencial para reduzir a dor e o stress e restaurar o apetite e o trânsito intestinal 

(HARCOURT-BROWN, 2002). Uma avaliação cuidadosa deve ser realizada nas 

primeiras 24 horas para que sejam observados sinais de dor, pois mesmo não 

vocalizando podem permanecer quietos e imóveis no fundo da gaiola e isso deve ser 

avaliado e registrado. 

A morte do animal deve ocorrer de modo fácil, indolor e sem precedência 

de estresse para o animal (FAGUNDES & TAHA, 2004). A técnica preferida pelos 

veterinários é a sedação prévia e injeção de derivados de ácido barbitúrico. O 

pentobarbital sódico tem sido preferido como uma droga de rápida ação e eficácia 

para a morte dos animais (HARCOURT-BROWN, 2002). 

A utilização dos animais nas pesquisas experimentais deve estar baseada 

em três aspectos: científico, ético e legal (PETROIANU, 1996). A elaboração de 

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 (FERREIRA et al., 2005). 
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2.7 A UTILIZAÇÃO DAS NORMAS ISO NOS TESTES DE 

IMPLANTAÇÃO 

Os materiais utilizados em seres humanos devem ser testados 

previamente para avaliar a sua biocompatibilidade utilizando diferentes 

procedimentos in vitro e in vivo. Diversas organizações e comitês vêm propondo 

uma série de testes padronizados através da elaboração de documentos que 

representam um consenso de opinião quanto a métodos de testes, materiais, 

dispositivos ou procedimentos (RATNER et al, 1996). Esses testes, que consistem 

em um conjunto de protocolos de pesquisa, descritos e regulamentados em diversos 

países, têm como objetivo a correta avaliação dos materiais experimentais, 

indicando assim a sua segurança para aplicação clínica em seres humanos. A 

maioria das organizações para padronização geralmente revisam seus documentos 

a cada cinco anos para garantir a atualização dos mesmos (UPMAN, 2006). 

Um método de teste padronizado descreve: a amostra a ser testada, as 

condições aos quais devem ser testados, qual o número de amostras necessárias e 

como os dados devem ser analisados. A partir do momento em que um método de 

teste foi padronizado significa dizer que, esse método pode ser utilizado por outros 

grupos de pesquisas e suas informações são suficientes para garantir a obtenção de 

resultados semelhantes para a mesma amostra por vários grupos de pesquisa e 

sempre deve-se declarar que o teste foi realizado de acordo com as normas de 

padronização. 
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 Os programas de padronização da Association for the Advancement of 

Medical Instrumentation (AAMI) consistem em mais de 100 comitês técnicos e 

grupos de trabalho que produzem padronizações, práticas recomendadas, e 

relatórios de informações técnicas para dispositivos médicos-eletrônicos, 

esterilização, próteses vasculares e válvulas cardíacas.  Na área de implantes e 

materiais para implantação a grande maioria das normatizações é administrada pela 

American Society for Testing and Materials (ASTM), a partir daí esses documentos 

podem ser revisados e aceitos pela American National Standards Institute (ANSI) e 

serem considerados como padronização e prática recomendada. A ANSI é uma 

organização oficial que interage com outras organizações no desenvolvimento de 

normatizações internacionais como a International Standards Organization (ISO) e a 

American Dental Association (ADA). No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO) têm procurado regularizar e padronizar as diversas 

metodologias de pesquisa recomendadas para se avaliar a biocompatibilidade dos 

biomateriais. Assim, uma série de testes foram agrupados em: testes iniciais, testes 

secundários e testes de aplicação (pré-clínico e clínico) (RATNER et al., 1996; 

ESTRELA, 2001). 

Os pesquisadores da área de biomateriais do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas (IPT), da Universidade de São Paulo (USP) detectaram baixa 

qualidade em quase todo o material produzido no Brasil para reconstituição de ossos 

(SECKLER, 1996). O material usado para reconstituição é a hidroxiapatita 

biocerâmica, um biomaterial que reveste próteses e preenche cavidades ósseas 

perdidas em acidentes, tumores ou cistos. O IPT está trabalhando em um projeto de 

industrialização da hidroxiapatita seguindo os padrões internacionais. A falta de 
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legislação que regulamente o padrão de produção de hidroxiapatita nacional e a falta 

da conscientização dos médicos, que deveriam exigir um bom material, são a causa 

da baixa qualificação do produto (SECKLER, 1996).  

CONZ et al em 2005, realizou um estudo comparativo de seis 

hidroxiapatitas granulares para aplicação em área médico-odontológica, produzidas 

por quatro diferentes fabricantes e disponíveis no mercado brasileiro e concluíram 

que os seis grânulos examinados eram de hidroxiapatitas puras, mas grandes 

diferenças foram observadas em termos de cristalinidade, área de superfície e 

conteúdo de carbonato e, com isso, diferentes comportamentos in vivo podem ser 

esperados. Em apenas uma amostra as especificações do fabricante não foram 

contraditórias quanto à estimativa qualitativa de biodegradação, exibindo 

características em perfeita concordância com as suas especificações. Este trabalho 

reforça a falta de controle e fiscalização dos materiais aloplásticos que são 

comercializados no mercado brasileiro (CONZ et al., 2005). 

A norma ISO 10993-6: 2007 especifica métodos para testes de avaliação 

dos efeitos locais de um material para uso médico e odontológico implantado em 

tecidos vivos, nos níveis macroscópicos e microscópicos. Os efeitos locais são 

avaliados através da comparação da resposta tecidual causada por uma amostra 

teste quando comparado ao causado por materiais que a aceitabilidade tem sido 

estabelecida.  

Essa norma se aplica aos materiais sólidos e não biodegradáveis, 

degradáveis ou reabsorvíveis e não sólidos como materiais porosos, líquidos, pastas 

e partículas. A parte 6 da norma 10993 não trata a questão da carcinogenicidade, 

toxicidade sistêmica, teratogenicidade ou mutagenicidade. Contudo, os estudos de 
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implantação de longo período pretendem avaliar os efeitos biológicos locais que 

podem prover a percepção dessas propriedades. Os estudos de toxicidade sistêmica 

conduzidos pela implantação podem satisfazer os requerimentos da norma ISO 

10993-6.  

Os métodos teste para efeito local após a implantação são usados para 

avaliar os efeitos subcrônicos (curto tempo, até 12 semanas) ou efeitos crônicos 

(longo tempo, acima de 12 semanas). Existem dois aspectos nas avaliações após as 

implantações: a resposta tecidual ao material e a resposta do material (degradação) 

à implantação, que geralmente é observada no período de longo tempo. 

Quando citamos que um dispositivo é padronizado significa dizer que não 

só o dispositivo, mas também o seu desempenho no laboratório é específico. 

Aspectos gerais de concepção, dimensões e tolerância de dimensões são 

orientados através de desenhos esquemáticos. Os materiais que serão utilizados 

nos testes são descritos baseados nos materiais padronizados e os métodos para a 

realização do teste também é descrito. Um procedimento padronizado descreve 

como fazer algo que não seria considerado um teste como, por exemplo, a 

preparação de uma superfície ou procedimentos para esterilização de implantes.  

A utilização de procedimentos padronizados é voluntária e os documentos 

não são obrigatórios. Geralmente os fabricantes e poucos pesquisadores utilizam os 

procedimentos normatizados. Os fabricantes geralmente utilizam as normas 

padronizadas como diretriz na fabricação e teste dos seus materiais e dispositivos 

(RATNER et al., 1996). 

A norma ISO 10993-6, descreve no processo de implantação, a escolha 

do modelo animal, a dimensão e preparação da amostra, a técnica de implantação, 
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a quantidade de amostras e animais e avaliação das respostas teciduais no local 

implantado (UPMAN, 2006).  

O tamanho, a forma e especialmente as condições superficiais dos 

implantes controles devem ser o máximo possível semelhantes aos implantes testes. 

Os implantes controle devem ser manipulados, lavados e esterilizados de certa 

forma que permita a manutenção deles como implantes aceitáveis e bem 

caracterizados como controle. 

A seleção do material controle deve estar baseada no seu específico uso 

na aplicação clínica similar ao uso específico proposto para o material teste e sem 

restrições. 

As características físicas (forma, densidade, dureza, polimento da 

superfície) podem influenciar as características da resposta tecidual no teste do 

material. Cada implante deve ser produzido, processado, limpo de contaminação e 

esterilizado pelo método ideal para cada material. Após a preparação e esterilização 

cada amostra deve ser manipulada de tal forma que assegure que não seja rachada, 

danificada ou contaminada antes ou durante a sua implantação. 

De acordo com a norma ISO os casos de implantação intra-óssea, a 

interface entre o osso e o material é de especial interesse. Deve-se avaliar a área de 

contato ósseo, a quantidade de osso neoformada na área periimplantar, a presença 

de outros tecidos não mineralizados e as áreas de reabsorção óssea. 
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2.8 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DOS FOSFATOS DE CALCIO 

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 (EVIVTF) para análise de 

fases cristalinas presentes; microscopia eletrônica de transmissão (MET) e varredura 

(MEV) para análises de morfologia; Espectroscopia de Absorção Atômica (EAA), 

Fluorescência de Raios X (FRX), Espectroscopia Energia Dispersiva (EED) e 

Microfluorescência de raios X com radiação Síncroton (µFRX-RS) para a 

quantificação de elementos químicos e os testes de dissolução e dessorção para 

avaliar a concentração dos íons em solução. 

2.8.1 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 

(ALBERS et al, 2002). 

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. 
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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 (Figura 7). Quanto maior o ângulo do feixe difratado em relação 

ao incidente, menor o espaçamento entre planos. O arranjo espacial dos 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) (BISH & REYNOLDS, 1989).  

 

 

 

 

Figura 7. Esquema da Difração de Raios X. 

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).  
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2.8.2 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 (LEGEROS 

et al, 1995). 

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

incluem movimentos rotacionais e translacionais da molécula inteira. Para 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 (Figura 8) 

(BILLMEYER, 1984).  
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Figura 8. Modos de vibração das moléculas. 

2.8.3 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 (Tabela 4). 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 (GOODHEW et 

al., 2001). 

TABELA 4. Principais características dos dois tipos de microscopia 
Características MEV MET 
Tensão de aceleração (kV) 1 a 50  50 a 1000 
Faixa útil de aumento  10 a 100.000 X 1000 a 300.000 X 

Resolução (Å) 30 Å 2 Å 

Profundidade de campo com 1.000 X 100 µm 10 µm 
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2.8.3.1 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 (KESTENBACH et 

al., 1989), 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. 

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.  
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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 (GOODHEW et al., 2001), 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. 

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 (GOLDSTEIN et al, 2003). 
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2.8.3.2 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

Um microscópio eletrônico de transmissão consiste de um feixe de 

elétrons e um conjunto de lentes eletromagnéticas, que controlam o feixe, fechados 

em uma coluna com alto vácuo. Os elétrons saem da amostra com uma distribuição 

de intensidades, energias e direção controladas principalmente pelas leis de difração 

impostas pelo arranjo cristalino dos átomos na amostra. Em seguida, a lente objetiva 

entra em ação, forma a primeira imagem desta distribuição angular dos feixes 

eletrônicos difratados. Após este processo importantíssimo da lente objetiva, as 

lentes restantes servem apenas para aumentar a imagem ou o diagrama de difração 

para futura observação na tela ou na chapa fotográfica (GOODHEW et al., 2001). O 

poder de resolução do microscópio de transmissão hoje atinge a faixa de 0,2 nm e 

permite a observação da morfologia como também da estrutura cristalina dos 

materiais. Essa técnica pode ser utilizada para confirmar a informação do tamanho e 

forma do cristal obtida pela difração de Raios X, investigar a presença de outras 

fases que não a hidroxiapatita, e para demonstrar a formação de pequenos cristais 

na superfície dos implantes dentais recobertos por cerâmicas de fosfatos de cálcio 

(LeGEROS et al., 1995).  

2.8.4 Fluorescência de Raios X  

A técnica de Fluorescência de Raios X é um método qualitativo e 

quantitativo utilizado para determinar a concentração dos elementos presentes em 

um determinado material. Esse procedimento está baseado no fato dos elementos 

químicos emitirem radiações características quando excitados como resultado da 

interação fotoelétrica. No entanto, o espalhamento coerente e incoerente geralmente 

contribui no espectro resultante como radiação de fundo, o que tende a interferir com 
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os raios X característicos. A parte qualitativa da técnica consiste na obtenção dos 

espectros dos Raios X característicos e, o ramo quantitativo, está baseado na 

determinação da concentração de cada um dos elementos presentes na amostra 

inspecionada (LIMA, 2006).  

 A Espectrometria por Fluorescência de Raios- X é um método para 

análise da constituição química de sólidos e líquidos. A amostra é irradiada por um 

feixe intenso de Raios-X que causa a emissão de fluorescência. O espectro da 

fluorescência emitida é detectado utilizando um detector que faz a separação por 

energia (energy dispersive) ou por comprimento de onda (wavelenght dispersive). 

Além disso o método é não destrutivo, e permite análises multi-elementares em 

alguns minutos (BERTIN, 1970). 

2.8.5  Espectroscopia de Absorção Atômica  
 

Espectroscopia de absorção atômica, também chamada de 

espectrofotometria de absorção atômica, é o método de análise usado para 

determinar qualitativamente e quantitativamente a presença de metais. O método 

consiste em determinar a presença e quantidade de um determinado metal em uma 

solução qualquer, usando como princípio a absorção de radiação específica por 

parte dos elétrons que, ao sofrerem um salto quântico depois de devidamente 

excitados por uma chama de gás acetileno a 3.000°C, esses devolvem a energia 

recebida para o meio, voltando assim para a sua camada orbital de origem.  

O método baseia-se na absorção da energia radiante pelas espécies 

atômicas neutras, não-excitadas, em estado gasoso. Cada espécie atômica possui 

um espectro de absorção formado por uma série de estreitas raias características 

devidas a transições eletrônicas envolvendo os elétrons externos.  
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A maioria dessas transições corresponde a comprimentos de ondas nas 

regiões ultravioleta e visível. Uma certa espécie atômica, neutra e no estado 

fundamental, é capaz de absorver radiações de comprimentos de onda iguais aos 

das radiações que ela, quando excitada, é capaz de emitir.  

Na absorção atômica, o elemento a determinar é levado à condição de 

uma dispersão atômica gasosa através da qual se faz passar, então, o feixe de 

radiação de uma fonte apropriada. O processo usual consiste em introduzir a 

solução da amostra, na forma de um aerossol, em uma chama apropriada. A chama 

cumpre, assim, a função da célula na absorciometria convencional.  

A espectrofotometria de absorção atômica e a espectroscopia de chama 

são métodos que têm em comum o fato de ambos introduzirem a amostra na chama 

em forma de um aerossol. Porém, os dois métodos diferem fundamentalmente entre 

si. Na espectroscopia de chama mede-se a intensidade da radiação emitida pelos 

átomos excitados; e, na absorção atômica, o objeto da medida é a radiação 

absorvida pelos átomos neutros no estado fundamental (BORGES et al., 2005).  

A espectrofotometria de absorção atômica oferece uma série de 

vantagens sobre a espectroscopia de chama. Uma delas relaciona-se com o fato de 

o número de átomos no estado fundamental serem várias ordens de grandeza maior 

do que o número de átomos excitados; daí resulta uma sensibilidade muito maior 

para a técnica da absorção atômica (EWIN, 1989). 

2.8.6 Teste de dissolução em solução tampão MES e HEPES 

Adsorção é definida como o acúmulo de matéria na interface entre a fase 

aquosa e um adsorvente sólido. Espécies adsorvidas podem ser acumuladas na 
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superfície simplesmente por atração coulômbicas pela carga da superfície, ou 

podem reagir com grupos funcionais da superfície, formando uma ligação química 

específica, ou ainda, podem trocar com um constituinte do sólido para ocupar um 

sítio na estrutura superficial do adsorvente (STIPP et al., 1992). 

Um metal pode ser incorporado a HA por diferentes métodos: adsorção 

(física, ou fisissorção, e a química, ou quimissorção) ou por reações de 

coprecipitação da apatita em presença de quantidades variadas de metal. Na 

adsorção, o metal encontra-se na maioria das vezes, na superfície do material. No 

processo de síntese de coprecipitação com o metal, a hidroxiapatita se cristaliza na 

presença do metal, portanto este metal incorpora-se à estrutura da hidroxiapatita.  

Em ambos os casos, esta incorporação do metal na superfície da HA, 

afeta características tais como: estequiometria, solubilidade, cristalinidade, 

estabilidade térmica, atividade catalítica, rugosidade entre outras. 

2.8.7 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 
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amostra) quanto para uma imagem de tamanho N x M, sendo N a altura e M o 

comprimento (LIMA, 2006). 

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 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 9 

(LIMA, 2006). 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema ilustrativo do “set-up” típico de FRX-RS. 
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Sendo assim, neste estudo, foram avaliadas as seguintes hipóteses: 

• O uso da norma proporcionará a racionalização da avaliação de 

biomateriais contribuindo para seu desenvolvimento. 

• A incorporação de 0,5% zinco na hidroxiapatita proporcionará uma 

melhor formação óssea que a hidroxiapatita estequiométrica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GERAL 

Implantar procedimento normatizado para o estudo de biocompatibilidade 

de substitutos ósseos, bem como avaliar as propriedades físicas, químicas e 

biológicas da hidroxiapatita contendo zinco. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Especificamente pretendemos: 

 1- Avaliar a norma ISO – 10993-6 e estabelecer os procedimentos 

operacionais padrão (POP) para os estudos de biocompatibilidade de substitutos 

ósseos; 

 2- Avaliar comparativamente as características físico-químicas da 

hidroxiapatita e da hidroxiapatita contendo zinco  0,5% antes e depois da 

implantação;



Objetivos - 93

 3- Avaliar comparativamente o reparo ósseo em resposta a implantes de 

hidroxiapatita estequiométrica e da hidroxiapatita contendo zinco 0,5%; 

 4- Avaliar histomorfométricamente a área de osso neoformado e área de 

tecido conjuntivo na interface osso-implante; 

 5- Avaliar a resposta da hidroxiapatita contendo zinco em relação ao 

tecido e 

 6- Implantar a rotina para testes de biocompatibilidade e de implantação 

para análise de biomateriais cerâmicos à base de hidroxiapatita, com base no POP 

elaborado a partir da norma ISO-10993-6. 

 



 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 BIOMATERIAIS 

4.1.1 SÍNTESE DA HIDROXIAPATITA E DA ZINCOAPATITA 

As sínteses dos biomateriais foram realizadas utilizando soluções de 

nitrato de cálcio e nitrato de zinco (teores molares de zinco de 0 e 1%), e fosfato 

dibásico de amônio, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF). 

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

de zinco [Zn(NO3)2.6H2O] com concentração total de cátions de 0,2 M, gotejando-se, 

através de uma bomba peristáltica com fluxo de 4,5 mL/min, sobre uma solução de 

fosfato dibásico de amônio, (NH4)2HPO4 0,2 M mantendo-se o pH 9 com hidróxido 

de amônio concentrado (NH4OH), temperatura de 90°C e agitação mecânica de 240 

rpm utilizando-se uma placa magnética.  

Após gotejamento a mistura permaneceu em digestão por 3 horas nas 

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

água ultra pura a 90°C por três vezes até obter pH 7,0 na água de lavagem. O sólido
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obtido foi seco em estufa a 100°C por 24 horas. Após, o sólido foi macerado e 

peneirado em peneira <74 µm mesh. Esse procedimento foi realizado no preparo de 

todas as amostras, as quais foram identificadas pelas siglas HA (hidroxiapatita) e 

ZnHA 0,5%. 

4.1.2 CONFECÇÃO DOS CILINDROS 

De acordo com a norma ISO 10993-12, os pós de cada biomaterial (HA e 

ZnHA) foram inseridos na matriz cilíndrica (Figura 10 A) e prensado em condições 

isostáticas por 2 minutos com uma força inicial de 200N e final entre 165 a 170N, no 

Laboratório de Tecnologia de Materiais Poliméricos (LAMAP) do Instituto Nacional 

de Tecnologia (INT) (Figura 10 B). O tamanho dos implantes se baseou no porte do 

modelo animal e no osso escolhido para se realizar a implantação. A norma ISO 

10993-6 considera que implantes realizado em tíbias ou fêmures de coelhos devem 

ter uma dimensão de 2 mm de diâmetro e 6 mm de comprimento. Baseado nisso 

para a compactação dos cilindros foi utilizada quantidade de pó suficiente para a 

confecção de cilindros de 8/9 mm (Figura 11 A), levando em consideração que, 

durante o processo de sinterização esses cilindros sofreriam uma contração com 

redução do seu comprimento (Figura 11 B).  

4.1.3 SINTERIZAÇÃO DOS CILINDROS  

Após a compactação, os cilindros foram sinterizados a 1000oC no CBPF 

utilizando uma rampa de temperatura de 167OC/hora (6 horas de aquecimento), 

permanecendo na temperatura final (1000OC) por duas horas, e resfriando-se 

espontaneamente até a temperatura ambiente no forno de sinterização no CBPF 

(Figura 11 D) 
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Figura 10. Desenho esquemático da seqüência dos componentes da matriz para 
compactação dos cilindros (A); Prensa isostática (Prensa DL/EMIC – INT) e matriz 
posicionada para a compactação do cilindro (B). 

 

Figura 11. Cilindro após a compactação com 7,32 mm (A); Cilindro após a 
sinterização com 5,95 mm (B); Detalhe da medida do cilindro (C); Forno de 
sinterização (D). 
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D 

A B

C D
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4.1.4 ESTERILIZAÇÃO DOS CILINDROS 

Os cilindros foram colocados em caixa de aço inoxidável e esterilizados 

em estufa a 200°C durante 1 hora, a qual foi vedada com fita crepe e armazenada 

em temperatura ambiente até o momento do procedimento operatório. 

4.1.5 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DOS BIOMATERIAIS 

Os biomateriais foram caracterizados antes e após a implantação na tíbia 

dos animais para definir características estruturais, superficiais, composição química 

e de dissolução tornando possível reunir as informações mais importantes quanto 

aos biomateriais.  

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

Fluorescência de Raios X, Espectroscopia Vibracional no Infravermelho por 

Transformada de Fourier, Espectrometria de Absorção Atômica, Microscopia 

Eletrônica de Varredura com elétrons secundários e testes in vitro de Dissolução em 

tampão MES e HEPES.  

Após a implantação foram utilizadas as técnicas de Espectroscopia 

Vibracional no Infravermelho por Transformada de Fourier, Microscopia Eletrônica de 

Varredura com Elétrons Retroespalhados, Elétrons Secundários e Microanálise 

através da Espectroscopia Energia Dispersiva, Microscopia Eletrônica de 

Transmissão e Microfluorescência de Raios X. 

4.1.5.1 Difração de Raios X 

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

os grânulos de HA e ZnHA 0,5%, através da investigação das possíveis fases 
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presentes e do grau de cristalinidade de cada material. Os difratogramas de Raios X 

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

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

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

de 0,05/s. Nesse trabalho buscou-se analisar os difratogramas obtidos fazendo 

comparações com padrões difratométricos de fases individuais disponíveis no 

JCPDS para os vários fosfatos de cálcio. 

4.1.5.2 Fluorescência de Raios X 

Essa caracterização permite a quantificação dos elementos químicos 

presentes nos materiais sintetizados avaliando o grau de substituição dos íons zinco 

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

amostras de HA e ZnHA foram obtidas no Instituto de Geociência da UFRJ utilizando 

o equipamento Espectrômetro de Fluorescência de Raios X Phillips modelo PW-

2400/seqüencial. Os dados obtidos de Ca, P e Zn referem-se à concentração em 

%mols/mol total das amostras. As amostras foram fundidas utilizando uma mistura 

de 0,5g de amostra calcinada fundida para 6,0g de tetraborato de lítio de alta 

pureza. 

4.1.5.3 Espectroscopia Vibracional no Infravermelho com Transformada 

de Fourier 

Esta técnica é utilizada para a identificação de grupos funcionais pela 

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

algumas substituições importantes ou alterações na composição da hidroxiapatita. 

Pode-se diferenciar a substituição dos grupos OH- e (PO4)-3 pelos grupos (CO3)-2 por 
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meio da presença das bandas de absorção característica. Os espectros do infra-

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

Biomateriais do CBPF utilizando o espectrofotômetro por transformada de Fourier da 

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

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

mediana do infravermelho (4000 – 400 cm-1).  

4.1.5.4 Quantificação do Zinco por Espectrometria de Absorção Atômica  

Esta técnica foi empregada para determinar a presença do elemento 

traço, o zinco, na amostra de ZnHA. A análise foi realizada no CBPF com o 

equipamento Shimadzu modelo AA-6800. A amostra foi diluída em solução aquosa 

de 1% de lantânio e 2 % de ácido nítrico.  

4.1.5.5 Microscopia Eletrônica de Varredura 

Dos cilindros antes da implantação 

Permitiu a obtenção de imagem mais detalhada da superfície dos 

cilindros, colados sobre uma fita de carbono e recobertos com ouro, utilizando-se 

aumentos de 35x para visualização dos cilindros e de 750x para avaliação da sua 

superfície. As imagens resultaram de elétrons secundários (ES) e de observação 

sob condições de baixo vácuo. O equipamento usado foi o JEOL JSM 5310 do 

Laboratório de Ultraestrutura Celular Hertha Meyer da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ). 

Das amostras do cilindro implantado na tíbia de coelho 
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Após a coleta dos espécimes e processamento para inclusão em resina 

(descrito à seguir) os blocos referentes a cada grupo e período experimental foram 

metalizados e submetidos à análise por elétrons secundários (JEOL JSM5310) do 

Laboratório de Ultraestrutura Celular Hertha Meyer da UFRJ), elétrons 

retroespalhados e acoplado ao sistema para análise de Energia Dispersiva 

Superficial (EDS) realizado no Laboratório de Microscopia Eletrônica do Programa 

de Engenharia Metalúrgica e de Materiais (LME-PEMM/COPPE-UFRJ). 

4.1.5.6 Teste in vitro de dissolução com tampão MES e HEPES 

A fim de avaliar a dissolução do cálcio e do zinco da amostra de ZnHA, 

0,1g do biomaterial foram incubados em 40ml de tampão MES (pH 5,9) e HEPES 

(pH 7,4), sob agitação mecânica por 1 e 7 dias a 37°C. Após os tempos 

estabelecidos, alíquotas de 5 mL das soluções foram retiradas e filtradas através de 

membranas 0,22 μm (Millipore). As concentrações de Ca e Zn foram determinadas 

por Espectrometria de Emissão Atômica com plasma acoplado indutivamente - 

ICP/OES, modelo OPTIMA 3000 – Perkin-Elmer (EMBRAPA SOLOS-RJ). O 

experimento de dissolução foi feito em triplicata. 

4.1.5.7 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

Para esta análise, o material emblocado em resina (descrito a seguir) foi 

reduzido nas partes laterais, anterior e posterior do bloco de resina contendo a 

amostra, com a permanência de pequena quantidade de resina circunjacente ao 

osso para a confecção de pirâmides contendo o material (Figura 25 A). Estes foram 

cortados com navalha de diamante, com conseqüente obtenção de cortes ultrafinos, 

com espessura entre 70 a 90 nm no ultramicrótomo RMC Products (Power Tome X)-
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UFRJ (Figura 18). Os mesmos foram coletados em grades de níquel, previamente 

limpas em ácido nítrico a 10%, contrastados em citrato de chumbo e analisados no 

microscópio eletrônico de transmissão do Laboratório de Ultraestrutura Celular 

Hertha Meyer da UFRJ (JEOL 1200EX).  

4.1.5.8 Microfluorescência de Raios X 

Para a µFRX foram utilizadas amostras com 200µm de espessura obtida 

dos blocos de resina (micrótomo Isomet®), sendo uma de cada grupo em cada 

período experimental totalizando seis amostras, as quais não foram coradas ou 

montadas em lâminas de vidro. As análises foram realizadas na linha de 

Fluorescência de Raios X do Laboratório Nacional de Luz Síncroton (Figura 12 e 13) 

(LNLS – Campinas, SP), conforme proposta número 8066 e sob a orientação da 

professora Inayá Corrêa Barbosa Lima do Laboratório de Instrumentação Nuclear 

(LIN) da COPPE-UFRJ. As características da linha FRX, no momento das medidas, 

encontram-se na Tabela 5. 

TABELA 5. Características da Linha XRF (4 - 23 keV) 
Equipamentos Características 

Fonte Ímã defletor D09B(15º); fluxo na amostra é de 
4 x 10 9 fótons. s-1, a 8keV. 

Feixe Luz branca 
Monocromador  “Channel-cut” 

Cristais Si (111): (2d=6,22Å): 4 - 14 keV (E/ΔE=2800); 
Si (221): (2d=3,84Å): 5 - 23 keV (E/ΔE=15000). 

Detector Germânio hiperpuro (HPGe), resolução de 150 eV em 
5,9 keV. 

Geometria 450 / 450: O suporte é posicionado a 45 0 em relação ao 
detector e ao feixe incidente. 

Capilar Óptica com 20μm de diâmetro. 
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Figura 12. Vista panorâmica da localização da linha μFRX no anel do LNLS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Detalhe na instrumentação na linha µFRX (fotos gentilmente cedidas pela 
Profa. Inayá C. B. Lima). 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS ANIMAIS E GRUPOS EXPERIMENTAIS  

Após a aprovação no Comitê de Ética do Hospital Universitário Antônio 

Pedro (n°195/06 - CEP-HUAP) (Anexo 2), todos os procedimentos adotados para 

criação, tratamento, manutenção e/ou morte dos animais foram realizados de acordo 

com as normas éticas de conduta para experimentação animal.  

Na presente pesquisa foram utilizados 15 coelhos Branco da Nova 

Zelândia, ambos os sexos, com idade entre 18 e 20 semanas, pesando de 2 a 3,5 

kg, fornecidos pelo Laboratório de Produção de Coelhos (LPC), localizado na 

Fazenda Escola da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal 

Fluminense localizada em Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro. 

Antes e durante o período experimental os animais foram mantidos no 

LPC, em gaiolas tradicionais e individuais em malha galvanizada medindo 0,90m x 

0,60m x 0,45m, suspensas a 0,80m do chão (Figura 14 A). Após 30 dias de vida os 

coelhos foram desmamados e transferidos do Setor Maternidade para o Setor de 

Recria e mantidos durante todo o experimento em gaiola individual (Figura 14 B). 

A dieta padrão após o desmame foi constituída por 150 gramas/dia de 

ração balanceada na forma peletizada (Coelhil R, da Socil), fornecida diariamente 

obedecendo a horários e quantidades regulares para evitar a formação e 

proliferação de fungos por exposição do alimento. Durante todo o experimento a 

água foi fornecida ad libitum, através de bebedouros tipo bico. Os animais foram 

pesados semanalmente e operados após adquirir o peso entre 2000 e 3000g e em 

torno de 18 a 20 semanas de idade, que caracteriza a maturidade sexual. Os 

animais antes e durante o período experimental foram avaliados por médica 
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veterinária experiente Profa. Maria Lúcia Monteiro (FMV-UFF) quanto às patologias 

comuns a essa espécie como sarnas ou zoonoses.  

 

 

 

 

 

Figura 14. A. Gaiolas suspensas no LPC; B. Um animal por gaiola. 

Os animais foram avaliados no período pós-operatório diariamente quanto 

à alimentação e comportamento dentro das gaiolas. Uma vez por semana os 

animais foram pesados e avaliados quanto ao ganho de peso.  

Foram escolhidos aleatoriamente cinco animais para cada período 

experimental de 7, 14 e 28 dias. Cada animal recebeu duas perfurações de 2 mm 

em cada tíbia para a instalação dos implantes cilíndricos, na tíbia direita foram 

implantados dois cilindros de hidroxiapatita estequiométrica (controle) e na tíbia 

esquerda dois cilindros de zincoapatita, seguindo a norma ISO quanto ao tamanho e 

número de perfurações (Figura 15). 

A B
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Figura 15. Distribuição dos animais, grupos experimentais e cronograma de 
atividades realizadas 

 

15 coelhos Branco da Nova Zelândia  

Grupo 1:  

2 cilindros de HA 

   tíbias direitas  

Grupo 2: 

2 cilindros de ZnHA  

tíbias esquerdas 

 7 dias                                                14 dias                                     28 dias 

Procedimentos em cada animal

Tempos experimentais
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4.2.1 Procedimentos de anestesia e cirurgia 

Todos os procedimentos realizados nos animais e que poderiam resultar 

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

de ração seis horas antes do ato operatório, mas não de água, e, no momento da 

cirurgia, pesados em balança digital de precisão. 

Os coelhos foram operados sob anestesia geral e monitorizados através 

de monitor digital com informações sobre pressão arterial, freqüência cardíaca e 

eletrocardiograma trans-operatório (Figura 16 A e B) e receberam também 

hidratação venosa em veia periférica. Após a completa monitorização, os animais 

receberam como medicação pré-anestésica 20mg/kg de Quetamina IM (Francotar® 

– Virbac) e 1 mg/kg de Xilazina (Sedazine® – Fort Dodge), por via intramuscular 

trinta minutos antes do procedimento para diminuir o tônus vagal. Após observar 

ausência de reflexos à dor, os animais receberam como medicação anestésica geral 

a inalação de Isoflurano 1% através de máscara inalatória (Figura 17 A), 

(Isoflurane® - Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda) para manutenção 

durante todo o tempo cirúrgico e 0,3 mg/Kg de Lidocaína (Xylestesin®- Cristália 

Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda) e 0,1 mg/Kg de Morfina por via raqui-

medular. Durante todo o procedimento cirúrgico, os animais também foram 

monitorizados quanto à saturação de O2 (Figura 17 B). 

Após a realização da tricotomia, degermação e antissepsia nas patas dos 

coelhos, os mesmos foram instalados na mesa operatória em decúbito dorsal, com 

rotação lateral cervical para manter livre as vias aéreas superiores. Foi realizada a 

colocação dos campos cirúrgicos esterilizados, isolando-se as regiões operatórias. 
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Figura 16. A. Animal em decúbito dorsal e monitorizado para controle de pressão 
arterial, freqüência cardíaca e saturação de O2; B. Monitor para avaliar 
eletrocardiograma, saturação de oxigênio, freqüência cardíaca e pressão arterial. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. A. Máscara para inalação do anestésico geral trans-operatório; B. 
Oxímetro de pulso para avaliação da saturação de oxigênio durante o procedimento 
cirúrgico. 

A 

B 
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Material e Métodos -  108

Uma incisão de aproximadamente 40 mm de comprimento (Figura 18 A) 

foi realizada sobre cada tíbia através do uso de cabo de bisturi n°3 (Bard Parker®) e 

lâmina n°15 C (Becton-Dickinson®) (Figura 18 B). Após a incisão, descolamento e 

exposição do osso (Figura 18 C), cada tíbia foi perfurada em 2 locais diferentes com 

broca esférica n°2 – 2 mm (Maillefer®) em rotação baixa e intermitente (900 RPM) 

acoplada ao contra-ângulo (Kavo®) e micro motor elétrico (BLM 600 Plus, V K 

Driller®), com irrigação profusa de solução de cloreto de sódio a 0,9% (Darrow 

Laboratórios S.A.) para manter a refrigeração da região evitando necrose tecidual do 

local por superaquecimento (Figura 18 D) e com intervalo mínimo de 1 cm entre 

cada perfuração. O tamanho da perfuração no osso e o tamanho do implante 

coincidiram para evitar a proliferação de tecido fibroso e permitir que o cilindro 

encaixe e se estabilize no osso através de pressão digital (Figura 18 E).  

Após a instalação dos implantes, o plano muscular e a tela subcutânea 

foram suturados em plano único e, em outro plano, a pele. Ambos os planos foram 

suturados com pontos simples, separados e fio de sutura mononylon 5.0 (J&J 

Ethicon®) (Figura 18 F). 

As feridas operatórias foram deixadas descobertas e os membros 

operados não receberam qualquer tipo de imobilização externa. Todos os animais 

receberam antibioticoterapia por meio de injeção intramuscular de 1ml/Kg de 

Pentabiótico Veterinário pequeno porte (Pentabiótico Reforçado®- Fort Dodge 

Saœde Animal Ltda) e antiinflamatório Maxicam® (Ourofino pet) 1ml/kg, ambos em 

dose única. 

Para a recuperação anestésica, os coelhos foram devolvidos às suas 

gaiolas permanecendo envoltos pelos campos operatórios para evitar perda de calor 
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corporal. Foi permitido aos coelhos ração e água à vontade e apoio imediato dos 

membros operados. 

 

Figura 18. A. Pata tricotomizada; B. Incisão de aproximadamente 4cm; C. Exposição 
da superfície óssea com a régua demarcando a localização das perfurações; D. 
Perfurações de 2mm com 1cm de distância entre elas; E. Preenchimento das 
perfurações com os cilindros e F. Sutura contínua com fio mononylon 5-0.  

A B 

C D 

E F 
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Decorridos os períodos experimentais de 1, 2 e 4 semanas, cinco animais  

foram anestesiados como descrito para os procedimentos operatórios e mortos com 

injeção intramuscular de pentobarbital sódico (Penta-Hypnol® -Agrovet Market®) na 

dose de 60mg/Kg de acordo com o Colégio Brasileiro de Experimentação Animal 

(COBEA). 

4.3  OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS E PROCESSAMENTO 

LABORATORIAL 

Os blocos ósseos contendo os implantes de HA e ZnHA foram removidos 

com 5 mm de margem de segurança de cada lado, através de cortes transversais ao 

longo eixo das tíbias com discos diamantados montados em mandril conforme a 

figura 19 A, B e C (K. G. Sorensen®) para peça reta (Kavo®) acoplado a micro 

motor elétrico (Driller BLM 600 Plus), sob baixa e intermitente rotação, com irrigação 

constante de solução salina fisiológica 0,9% para evitar a desidratação dos blocos 

(Figura 19 D). Foram obtidos quatro blocos de cada animal, dois de HA provenientes 

da pata direita e dois de ZnHA da pata esquerda. Um bloco de cada pata foi fixado 

durante 48 horas em formol 10% tamponado em pH 7,2 e, em seguida, lavado com 

água corrente abundante por 2 horas. Após a lavagem foi realizada a 

desmineralização da peça em solução descalcificadora de ossos da Allkimia® 

durante 24 horas. Os blocos descalcificados foram clivados em 3 cortes, sendo o 

primeiro ao nível da cortical óssea, o segundo ao nível da cavidade medular e o 

terceiro ao nível da cortical oposta ao defeito (Figura 20 A) e submetidos aos 

procedimentos histológicos padrão do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) da UFF, conforme Tabela 6. Os cortes seriados 

de 6μm de espessura foram cortados transversalmente ao plano do implante.  
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Os outros dois blocos de cada animal, um de HA e outro de ZnHA, foram 

fixados em álcool 70° por 48 horas, depois submetidos aos procedimentos de 

inclusão em resina padrão do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) da UFF (Figura 20 B), de acordo com o 

protocolo cedido pela Profa. Dra. Maria Eugênia Leite Duarte, do Instituto Nacional de 

Traumatologia e Ortopedia (INTO), descrito na Tabela 7.  

As amostras foram inicialmente preparadas no Serviço de Anatomia 

Patológica do Hospital Universitário Antônio Pedro - UFF. O término da preparação, 

bem como as análises foram realizadas no Laboratório de Biomineralização do 

Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da UFRJ, sob a orientação do prof. Dr. 

Marcos Farina para as análises de MEV, MET, EVIV-TF, μFRX, análise histológica 

descritiva (corado com azul de toluidina e fucsina básica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Seqüência de obtenção dos blocos ósseos. A. Aspecto dos cilindros após 
28 dias de implantação; B. Fragmento de tíbia contendo os dois cilindros e as 
marcas dos cortes; C. Disco diamantado montado em mandril para peça de mão 
iniciando o corte da tibia; D. Segundo corte do bloco sob irrigação com 5 mm de 
margem de segurança. 

BA B

DC
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Figura 20. A. Bloco de tíbia desmineralizado contendo um cilindro, clivado em 3 
partes e B. Bloco de tíbia não desmineralizado incluído em resina. 

4.3.1 Processamento laboratorial das amostras para microscopia de luz 

O protocolo utilizado para os blocos de ossos desmineralizados foi 

realizado de acordo com a seqüência apresentada na Tabela 6. 

TABELA 6. Seqüência de processamento da amostra desmineralizada 
Soluções Tempo Banhos 
Desidratação 
Álcool 70% 1 hora 1 banho 
Álcool 80% 1 hora 1 banho 
Álcool 90% 1 hora 2 banhos 
Álcool 100% 1 hora 3 banhos 
Diafanização ou Clarificação 
Xilol 1 hora 3 banhos 
Impregnação 
Parafina 56- 60°C 
Inclusão e Resfriamento 
Parafina 
Microtomia 
Cortes com 6 µm de espessura 
Coloração 
Hematoxilina de Harris e Eosina 
Azul de toluidina 

 

Os blocos foram para estufa dentro de potes plásticos tampados com 

pressão (caixa de filme Kodak®, cor preta) conforme Figura 21 A. Após a total 

polimerização da solução 3, os potes plásticos foram destampados e as laterais 

cortadas com tesoura reta e em seguida os blocos foram removidos e desbastados 

com serra elétrica vertical para remoção do excesso de resina (Figura 21 B). 

A B
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TABELA 7. Seqüência de processamento da amostra não desmineralizada 
Soluções Tempo Temperatura 
Álcool 70% 2 dias 16°C 
Álcool 95% 2 dias 16°C 
Álcool 100% 2 dias 16°C 
Xilol 1 dia 16°C 
7,5 ml de metil-metacrilato 
2,5 ml de di-butil-ftalato 

2 dias 16°C 

0,1g de peróxido de benzoíla 
7,5 ml de metil-metacrilato 
2,5 ml de di-butil-ftalato 

2 dias 16°C 

0,25 g de peróxido de benzoíla 
7,5 ml de metil-metacrilato 
2,5 ml de di-butil-ftalato 

7 dias  39°C 

 

 

 

 

 

Figura 21. A. Pote plástico para inclusão em resina; B.Esquema do desbaste dos 
blocos e remoção do excesso de resina. 

Os blocos de resina foram fixados em torno mecânico e serrados com 

serra de ourives para cortar a resina até o limite do osso (Figura 22) e polidos, em 

presença de água abundante, com lixa de carbeto de silício n° 600, n°800, n°1000 e 

n°1200. Os blocos com as laterais polidas e lisas foram adaptados no micrótomo 

Isomet® para obtenção de cortes com 200 µm utilizando disco diamantado sob 

irrigação constante de água (Figura 23).  

 

 

A B
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Figura 22. Corte do excesso de resina com a utilização de arco de serra e serra de 
ourives número 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Corte de ≅200 µm da amostra com cilindro do bloco adaptado ao 
micrótomo 
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Em seguida, estes cortes foram fixados sobre lâmina de vidro, por meio 

de cola à base de etil-cianoacrilato (Super Bonder®), lixados e polidos com lixa de 

carbeto de silício nº 600, n°800, n°1000 e nº 1200 e água abundante até a obtenção 

de uma espessura aproximada de 30 µm (Figura 24). As lâminas foram fechadas 

com Entellan® (Merck©, Darmstadt, Alemanha) e lamínula de vidro e após 24 horas 

levadas ao microscópio de luz para avaliação em campo claro, microscopia de 

polarização com compensador para evidenciar birrefringência em luz polarizada. A 

partir do mesmo bloco foi confeccionada uma pirâmide (Figura 25 A) para adaptação 

no suporte do ultramicrótomo (Figura 25 B e C) com faca de diamante (Diatome®) 

(Figura 26 A e B) para cortes semi finos de 2 µm no ultramicrótomo (Sorvall Porter-

Blum MT2B Ultramicrotome – Figura 27 A). Estas amostras foram coradas com azul 

de toluidina (Vetec®) e com fucsina básica (Reagen®) para avaliação histológica em 

microscópio de luz (Zeiss Axioplan), no Laboratório de Biomineralização do ICB da 

UFRJ. Um bloco de cada grupo e de cada período experimental foi metalizado no 

laboratório de Ultraestrutura Celular Hertha Meyer da UFRJ para a realização das 

análises de MEV (Figura 27 B). 

 

 

 

 

 

Figura 24. Corte de 50 µm depois de lixado e colado na lâmina. 
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Figura 25. A. pirâmide preparada para cortes semi-finos; B e C. Pirâmide adaptada 
no suporte do micrótomo (vista frontal e lateral). 

 

Figura 26. -A. Bloco posicionado para a realização dos cortes, B. Faca diamantada. 

 

Figura 27. A. Ultramicrótomo para cortes ultrafinos para análise no MET e B. Bloco 
metalizado para MEV. C=Cilindro de HA; O=Osso e R=Resina 

B
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4.4   ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA DESCRITIVA 

De acordo com a norma ISO 10993-6 cada amostra implantada foi 

cuidadosamente analisada macro e microscopicamente para registrar a natureza e a 

extensão de cada reação tecidual observada. A resposta tecidual foi avaliada na 

área compreendida entre o implante e o osso pré-existente. Os parâmetros de 

resposta biológica avaliados e registrados foram: 

• extensão da fibrose/cápsula fibrosa e inflamação; 

• degeneração tecidual determinada por alterações na morfologia do 

mesmo; 

• número e distribuição proporcional entre a distância 

material/interface tecidual dos diferentes tipos de células 

inflamatórias neutrófilos, linfócitos, plasmócitos, eosinófilos, 

macrófagos e células gigantes multinucleadas; 

• presença de necrose determinada por restos nucleares e/ou 

ruptura da parede capilar e 

• outros parâmetros como presença de granuloma e remanescentes 

de material. 

De acordo com a norma ISO, as amostras ósseas devem ser 

descalcificadas antes do processamento de inclusão em parafina e depois coradas 

em HE ou impregnadas em metilmetacrilato.  
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Neste estudo uma amostra de cada biomaterial implantado foi incluída em 

parafina e uma amostra de cada biomaterial implantado foi incluída em resina.  Após 

a inclusão em resina cortes de 30 a 50 µm foram obtidos para análise através da 

microscopia por campo claro e microscopia de luz polarizada. Cortes com 2 μm e 

corados com azul de toluidina e fuccina básica foram realizados para análise em 

microscopia de luz.  

Nas amostras desmineralizadas, coradas com HE e de espessura de 5 

μm foram considerados os seguintes parâmetros: osso neoformado, presença de 

tecido conjuntivo e resposta inflamatória referente aos 3 planos de clivagem (cortical, 

médio e cortical oposta à perfuração) nos períodos de 7, 14 e 28 dias na interface 

osso/cilindro. Nas amostras não desmineralizadas foi considerado os mesmos 

parâmetros na interface osso/cilindro, mas sem os planos de clivagem e em cortes 

de 2 μm corados com azul de toluidina e fuccina básica e cortes de 30 μm não 

corados.  

Das amostras incluídas em parafina, cortes de 5 μm e corados com azul 

de toluidina foram realizados no Laboratório de Reparo Tecidual (LRT) da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) sob a orientação da Professora 

Andréa Monte Alto Costa, para facilitar a identificação e contagem de mastócitos. 

Ainda das amostras incluídas em parafina, cortes de 6 μm e corados com 

Hematoxilina e Eosina foram realizados para a análise histológica descritiva e 

histomorfometria.  

4.5  ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA, 
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A histomorfometria foi realizada através de análise digital das imagens 

capturadas das lâminas coradas em HE através de um microscópio de luz de campo 

claro (Nikon Eclipse E400, Tóquio, Japão). Essas imagens foram capturadas através 

de uma câmera digital de alta resolução (Evolution® MP color; 5.0 mega pixels; 

Media cybernetics, Silver Spring, EUA), utilizando uma lente objetiva acroplan de 

10x. A interface de captura foi aquela disponibilizada pelo software Image-Pro Plus® 

v. 4.5.0.29 (Media Cybernetics, Silver Spring, EUA). 

Foram fotografados 8 campos corridos por varredura em cada corte 

histológico, correspondente a um biomaterial por animal, sendo assim coletadas 

imagens dos 30 cortes perfazendo um total de 240 imagens digitais, sem haver 

sobreposições das mesmas. 

Os passos a seguir foram seguidos para a captura de todas as imagens. 

A configuração de aquisição encontra-se descrita no Apêndice 1. O sistema utilizado 

permite a subtração do dark noise (ruído) da câmera e a correção do shading 

durante a aquisição das imagens.  

Para calibração da ferramenta de contagem foi utilizada uma lâmina 

micrométrica (Objektmikrometer - Carl Zeiss, Jena, Alemanha), que apresenta 

intervalos regulares de 10 micrômetros. Imagens da lâmina micrométrica nos 

sentidos horizontal e vertical foram obtidas para cada objetiva. 

A partir destas imagens, escalas de calibração espacial foram criadas, 

determinando a razão pixels/micrômetro nos sentidos horizontal e vertical, de modo 

a calibrar o programa em ambos os eixos para a histomorfometria.  
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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 10x por propiciar um bom 

campo de observação e ainda permitir o detalhamento morfológico do tecido. A 

iluminação de Köehler foi estabelecida no monitor de vídeo. O número de abertura 

(N.A.) do condensador foi igual ao número de abertura da objetiva, proporcionando 

imagens com adequado contraste e resolução. Todas as imagens apresentavam 

tamanho de 1.280 x 960 pixels e foram salvas no formato tif. 

Os intervalos do espectro de cor RGB de todas as 10 imagens 

selecionadas foram unidos, através da seleção do menor e do maior valor obtido 

para cada uma das cores (vermelho, verde e azul), gerando um único intervalo. De 

posse deste intervalo final, os valores foram aplicados para a segmentação das 

imagens originais. Os valores obtidos representando a área foram: R (77-226), G 

(46-176) e B (69-150). 

Para a delimitação das áreas de interesse, a ferramenta “count/measure” 

foi configurada de acordo com os padrões descritos no Apêndice 1. Duas macros 

foram criadas para automatizar a quantificação, sendo que os valores eram 

automaticamente transferidos para uma planilha do software Microsoft Excel®. Uma 

macro foi criada para a quantificação da área de tecido conjuntivo, apresentando os 

“thresholds” determinados pela união dos intervalos RGB, descritos anteriormente, e 

a outra para a contagem total da área, apresentando valores em micrometros 

quadrados. A área de osso neoformado foi identificada após a subtração da área 
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total pela área de tecido conjuntivo, esses resultados foram automaticamente 

transferidos também para uma planilha do software Microsoft Excel® (Figura 30). 

4.6  RECONSTRUÇÃO DAS IMAGENS 

As lâminas coradas em HE foram observadas em um microscópio de luz 

de campo claro e as imagens foram capturadas através de uma câmera digital de 

alta resolução utilizando uma lente objetiva de 4x nas mesmas condições das 

imagens obtidas para a análise histomorfométrica. Quatro campos foram obtidos de 

cada corte para união das imagens através do software Multiple Image Alignment – 

Image Analysis System®, realizado pelo Dr. Vagner Bernardo sob a orientação do 

Prof. Dr. Ulisses Garcia Casado Lins (Instituto de Microbiologia Professor Paulo de 

Góes- UFRJ) com a intenção de reconstruir o defeito cirúrgico e a interface osso-

implante (Figura 28). 

 

 

 

 

 

Figura 28. . A. Quatro imagens capturadas com objetiva 4X; B. União das 
imagens pelo programa Multiple Image Alignment-Image Analysis System® (MIA-
SIS). 

BA
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4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os registros das informações quantitativas foram armazenados em um 

banco de dados elaborado em planilha do software Microsoft Excel®. O software 

SPSS (Statistic Package for Social Sciences) versão 10.0 foi utilizado para a 

realização da análise estatística. A descrição quantitativa da área de tecido 

conjuntivo e da área de osso neoformado foi representada através de descrição 

paramétrica com médias, desvio padrão e mediana. As medidas de variabilidade 

foram avaliadas com um nível de significância de 5%. 

Para comparar as variáveis o percentual da área de osso neoformado e 

de tecido conjuntivo, foram utilizados o teste de Kruskal-Wallis e o teste de Mann-

Whitney (unilateral) para indicar as diferenças entre os períodos.  

A análise estatística entre os grupos experimental e controle foi realizada 

através da comparação entre a quantidade de área de osso neoformado e de tecido 

conjuntivo na interface osso e cilindro em cada período de tempo do experimento (7, 

14 e 28 dias).  

Os valores resultantes das contagens foram relacionados 

proporcionalmente à quantidade de área total entre cilindro e osso de cada animal 

(Figura 29 A e B), da área de tecido conjuntivo (Figura 29 C e D) e do resultado da 

subtração entre área total e área de tecido conjuntivo determinando assim a área de 

osso neoformado. 

Os dados obtidos dos cortes histológicos nos dois grupos (Figura 30) 

foram analisados estatisticamente pelo teste de comparação das médias dentro dos 

grupos com o mesmo tratamento (HA e ZnHA) e dos grupos com o mesmo tempo(7, 
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B

14 e 28 dias). Como alguns dos dados obtidos na análise apresentaram diferença 

significativa entre os desvios padrões, esses foram então analisados 

estatisticamente pelos testes não paramétricos de Kruskal Wallis. Porém os dados 

referentes ao efeito entre os períodos na área de osso neoformado dentro do 

mesmo grupo tratado e controle foram analisados pelo teste de Mann-Withney 

(unilateral). O nível de significância empregado foi de α = 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. A. Delimitação da área entre cilindro e osso; B. Área selecionada para 
contagem; C. Delimitação da área de tecido conjuntivo e D. Área selecionada para 
contagem de tecido conjuntivo (objetiva de 10 X, HE). 

 

 

 

C

A B

D
D
D



Material e Métodos -  124

Figura 30. – Planilha do software Excel com contagem da área de interesse. 

 

 



 

5 RESULTADOS 

5.1 O USO DA NORMA ISO PARA TESTES DE IMPLANTAÇÃO 

A utilização da norma ISO nos procedimentos de implantação foi atingido 

sem dificuldades e tornou o experimento mais objetivo e de fácil realização.  

 

5.2 O COELHO COMO MODELO ANIMAL EXPERIMENTAL  

O coelho foi um bom modelo animal para a realização do experimento. No 

pós-operatório os animais foram acompanhados através da avaliação dos pesos 

(Figura 31), da ingestão alimentar (água e ração) e do seu comportamento dentro 

das gaiolas. Todos os animais suportaram bem o ato cirúrgico e houve perda 

nominal de peso na primeira semana do pós-operatório somente no período de 7 

dias (Figura 31 A), essa perda foi equivalente a 5,48% do peso corporal do dia da 

cirurgia. Nos outros dois períodos de 14 e 28 dias todos os animais ganharam peso 

do dia da cirurgia ao dia das mortes, 5,05% e 19,38%, respectivamente (Figura 31 B 
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e C). O ganho de peso na semana anterior ao procedimento cirúrgico dos animais foi 

em média de 15,11% do peso corporal inicial. 

5.3 CARACTERIZAÇÕES FÍSICO-QUIMICA DOS MATERIAIS 

As amostras de hidroxiapatita e zincoapatita sinterizadas foram 

caracterizados físico-quimicamente antes e após a implantação.  

5.3.1 Antes da implantação  

5.3.1.1 Difração de Raios X antes e depois da sinterização 

As figuras 32 e 33 apresentam os difratogramas de Raios X da 

hidroxiapatita e da zincoapatita sinterizadas. Os espectros foram obtidos da forma 

em pó dos materiais, antes da compactação. Estes mostram que a amostra ZnHA 

apresenta a mesma formação de picos da HA, porém com um alargamento dos 

picos nas amostras ZnHA. Os espectros mostram que o tratamento térmico aumenta 

a cristalinidade de ambos os materiais (HA e ZnHA). A amostra ZnHA apresenta 

padrão de difração similar a da HA, mas com a presença de picos adicionais 

associados a uma fase cristalina de fosfato tricálcico dopado com zinco (CaZnTCP) 

(Figuras 34 e 35).  

5.3.1.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

O objetivo de se utilizar essa técnica foi o de obter uma imagem mais 

detalhada dos cilindros. A análise morfológica dos cilindros foi realizada antes e 

após a sinterização e sempre antes da implantação nos animais. Não foram 

observadas diferenças morfológicas entre os cilindros no aumento de 35X, porém, 
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no aumento de 750X podemos observar heterogeneidade das superfícies. No 

cilindro de ZnHA observamos uma superfície lisa e homogênea, enquanto a 

superfície do cilindro de HA é mais irregular com presença de sulcos sugerindo um 

material mais friável (Figura 36). As medidas do diâmetro dos cilindros antes da 

sinterização mostraram que ambos apresentavam medidas muito similares (Figura 

37). No aumento de 5.000X observamos que a superfície da hidroxiapatita apresenta 

fissuras em vários pontos, diferente da superfície da zincoapatita (Figura 38). Essa 

diferença de homogeneidade do cilindro de HA e ZnHA também se aplica aos 

cilindros de HA e ZnHA não sinterizados (Figura 39). 
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Figura 31. Variação ponderal dos animais nos períodos de 7 (A), 14 (B) e 28 dias 
(C). As barras representam o intervalo de confiança (95%) da média. 
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Figura 32. - Difratograma de Raios X da HA em pó antes da implantação.
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Figura 33. Difratograma de Raios X da ZnHA em pó antes da implantação.
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Figura 34. Difratogramas da HA antes e após a sinterização sobrepostos.
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Figura 35. Difratogramas da ZnHA antes e após a sinterização sobrepostos. A seta indica uma nova fase.  
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Amostra Aumento de 35 X Aumento de 750 X 

  

 

HA 

 

 

ZnHA 

 

 

Figura 36. Micrografias (MEV) dos cilindros sinterizados e antes da implantação.  

 

 

 

 

 

                                                                   

Figura 37. Diâmetros dos cilindros antes da sinterização: A. HA e B. ZnHA. 
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Figura 38. A e B. Superfícies dos cilindros de HA e ZnHA sinterizados, 
respectivamente, com aumento de 5.000X. 

 

 

 

 

 

Figura 39. A e B. Superfícies dos cilindros de HA e ZnHA, respectivamente, não 
sinterizados com aumento de 75X e 50X. 
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5.3.1.3 Teste de dissolução em solução tampão MES e HEPES  

a) dos pós 

A concentração de cálcio, fósforo e zinco das amostras de HA e ZnHA 

foram analisadas na forma em pó antes da compactação, após 1 e 7 dias e em 

triplicata. Observamos uma maior liberação de fósforo e cálcio do grupo ZnHA 

quando comparado ao grupo da HA nos dois períodos e nos dois meios. Não 

observamos liberação de zinco no tampão HEPES nos dois períodos do grupo 

ZnHA, porém no tampão MES a liberação de zinco ocorreu nos dois períodos 

estudados (Figura 40). 

b) dos cilindros 

A concentração de cálcio nas amostras de zincoapatita foi avaliada 

com 1 e 7 dias e observamos uma concentração de cálcio muito maior no tampão 

MES em comparação ao tampão HEPES com 24 horas. A mesma discrepância 

de concentrações ocorreu após 7 dias. Esta análise mostrou um aumento 

progressivo da concentração de cálcio nos dois meios do primeiro para o sétimo 

dia. Não foi detectado o zinco em ambos os meios e nos dois períodos analisados 

(Figura 41). 
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Figura 40. Concentração de cálcio, fósforo e zinco após dissolução dos pós de 
ZnHA em solução MES (pH 5,9) e HEPES (pH 7,4) por 1 e 7 dias. A (pH=7,4) e B 
(pH=5,9). 
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Figura 41. Concentração de cálcio na dissolução de cilindros de ZnHA em solução 
MES (pH 5,9) e HEPES (pH 7,4). 

5.3.1.4 Fluorescência de Raios x  

Verifica-se que o teor de zinco na amostra experimental é de 0,46%, 

representando um rendimento de incorporação da ordem de 50% em relação ao 

valor teórico proposto. A razão Ca/P foi de 1,66 para a amostra de HA e de 1,54 

para a amostra de ZnHA (Tabelas 8 e 9), mantendo-se aproximadamente 

constante para as duas amostras. Importante destacar que a concentração de 

CaO foi de 56,142 e 53,550 para a HA e ZnHA, respectivamente. 

Foi realizada a FRX de outro lote da amostra de zincoapatita e 

comparada com a amostra utilizada neste trabalho com a finalidade de avaliar a 

reprodutibilidade do material e foi observada uma diferença na razão 

cálcio/fósforo de 1,58 para 1,53 e de 0,506 % para 0, 464% de zinco, 

respectivamente. 
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5.3.1.5 Espectroscopia por Absorção Atômica 

Na espectroscopia por absorção atômica foi encontrado um valor de 

0,506% de zinco. O valor do zinco foi encontrado como resultado da multiplicação 

de 0,63 por 0,803467 (fator do zinco). O fator do zinco foi calculado através do 

resultado da seguinte fórmula, a qual utiliza a relação de pesos atômicos (PA) 

para o zinco e para o oxigênio:  

TABELA 8. – Valores de razão Ca/P da hidroxiapatita. 

Amostra %(g) 
CaO 

Teor 
(mol )Ca 

%(g) 
P2O5 

Teor 
(mol )P 

Razão 
Ca/P 

Teor 
(mol )Si 

HA  56,142 1,001 42,859 0,604 1,66 0,005 

 

TABELA 9. Valores de razão Ca/P e teor molar de zinco da zinco-apatita. 

Amostra 
%(g) 
CaO 

Teor 
(mol )Ca 

%(g) 
P2O5 

Teor  
(mol )P 

Razão 
metal/P 

%(mol) 
Metal 

Teor 
(mol)Zn 

Zn 0,5% 53,550 0,954 44,282 
 
0,250 

 
1,53 0,63 0,0057 

 

5.3.1.6 Espectroscopia Vibracional no Infra Vermelho 

O espectro de infravermelho da hidroxiapatita e zincoapatita antes da 

implantação mostrou que as bandas na faixa de comprimento de onda 1089 cm-1 

a 963 cm-1 correspondem ao grupamento funcional (PO4)3-. Em 3564 cm-1 

correspondente as bandas de hidroxilas (OH-1). Não há bandas indicativas da 

presença de carbonatos (Figura 43). 
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5.3.2 Após a implantação 

Após os períodos de 7, 14 e 28 dias as amostras foram removidas, 

incluídas em resina e preparadas de acordo com as caracterizações dos 

materiais. 

5.3.2.1 Espectroscopia Vibracional no Infra Vermelho 

O espectro de infravermelho da hidroxiapatita após 28 dias de 

implantação mostrou a presença de bandas na faixa de 1096 cm-1 e 948 cm-1 que 

correspondem ao grupamento funcional fosfato (PO4)3-, presença de pequenas 

bandas de H2O em 1640 cm-1 como mostra a Figura 44 A. Na zincoapatita 

observamos a presença mais intensa de bandas de H2O em 1723 cm-1, de 

carbonato em 1413 cm-1 e de fosfato na faixa de 1110 cm-1 a 950 cm-1 de acordo 

com o espectro da Figura 44 C. Ambos os espectros foram varridos da região dos 

cilindros próximos da interface (Figuras 44 B e 44 D). 

O espectro do osso da área próxima da interface foi realizado nas 

amostras de HA e ZnHA, 28 dias após a implantação e mostrou presença de 

bandas de carbonato em 1420 cm-1, diminuição das bandas na região dos 

fosfatos e água em 1653 cm-1 (Figuras 45 e 46). 
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Figura 42. Espectros no Infra Vermelho da hidroxiapatita e zincoapatita 
sinterizadas antes da implantação. 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. – Espectro no Infra Vermelho da hidroxiapatita (A) e zincoapatita (C) 
após 28 dias da implantação e as respectivas imagens da área da varredura (B e 
D). 
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Figura 44. A. Espectro no Infra Vermelho do osso próximo da interface do cilindro 
de hidroxiapatita após 28 dias de implantação; B. Imagem da área da varredura. 

 

 

Figura 45. A. Espectro no Infra Vermelho do osso próximo da interface do cilindro 
de zincoapatita após 28 dias de implantação; B. Imagem da área da varredura. 

 

5.3.2.2 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

A MET analisou os grânulos da HA e ZnHA após tratamento térmico e 

implantação. Notar que o material não foi homogeneamente sinterizado, pois 

alguns cristais se encontram individualizados no interior da estrutura, porém em 

algumas áreas observamos a condensação característica da sinterização. Esses 

espaços entre os cristais são maiores no grupo ZnHA. É notável, ainda, que os 

grãos da ZnHA apresentam-se menores e mais elétron-denso que os da HA 
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(Figuras 47 e 48). A deposição de tecido ósseo ocorreu em íntimo contato com os 

biomateriais (Figuras 49 e 50).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Micrografia (MET) do grupo HA aos 28 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Micrografia (MET) do grupo ZnHA aos 28 dias. 
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Figura 48. Micrografia (MET) do grupo HA aos 28 dias. O: osso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Micrografia (MET) do grupo ZnHA aos 28 dias. R: resina. 
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5.3.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura 

Após a implantação foi realizada a microscopia eletrônica de varredura 

nas amostras incluídas em resina dos dois grupos e nos três períodos estudados. 

Foi realizada a análise das imagens eletrônicas de varredura com emissão de 

elétrons secundários, elétrons retro-espalhados e análise da composição química 

Elemental através da Energia Superficial Dispersiva.  

Na análise com emissão de elétrons secundários observamos aos 7 

dias os cilindros dos dois grupos limitados por uma camada de resina e sem 

contato com osso no aumento de 100 X, porém aos 14 dias observamos a 

presença de um osso novo limitando parcialmente os limites dos cilindros no 

mesmo aumento. Aos 28 dias os ângulos dos cilindros de ambos os grupos 

apresentaram-se totalmente limitados por um osso neoformado no aumento de 

500X (Figura 51). 
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Figura 50. Micrografias (MEV-ES) dos blocos de HA (A,C e E) e ZnHA (B, D e F) 

nos períodos de 7, 14 e 28 dias. 

Na avaliação da MEV com emissão de elétrons retroespalhados 
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contraste maior, característico dessa técnica. O aumento de 100X permitiu 

identificar a presença de osso novo na interface com o cilindro nos dois grupos 

aos 28 dias, esta interface com um aumento de 200X mostrou o íntimo contato 

entre osso e cilindro (Figura 52).  

Na análise da composição química elemental através da EDS, não foi 

detectado o elemento zinco nas amostras de ZnHA nos três períodos. Na amostra 

de ZnHA aos 28 dias dois pontos analisados mostraram através do gráfico EDS 

um pico alto de cálcio no centro do cilindro e baixo na interface óssea. Aos 7 e 14 

dias, os pontos localizados no centro e no limite interno do cilindro apresentaram 

também picos altos para o cálcio, diminuindo de intensidade na área de osso 

neoformado próxima da interface (14 dias) e praticamente zero na área 

correspondente ao tecido conjuntivo, expressado na imagem por área de resina (7 

e 14 dias) e alto no ponto correspondente ao osso pré-existente (Figuras 53-56). 

Aos 7 dias esses pontos estavam localizados no cilindro, adjacente ao 

cilindro externamente, na trabécula óssea pré-existente próxima e distante do 

cilindro e os picos para o cálcio foram altos com exceção da área no limite externo 

ao cilindro (Figura 57). Aos 14 dias os pontos analisados estavam localizados no 

centro, limite interno do cilindro, interface óssea e osso pré-existente e a 

concentração de cálcio nesses quatro pontos se mantivera praticamente a mesma 

(Figura 58). No grupo da HA, observamos aos 28 dias que os pontos do centro do 

cilindro e no limite interno apresentaram picos altos para o cálcio, reduzindo na 

área de osso neoformado e na área de resina que praticamente foi de zero a 

concentração (Figura 59). 
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Figura 51. Micrografias (MEV-ERE) dos blocos de HA (A, C e E) e 
ZnHA (B, D e F) nos períodos de 7, 14 e 28 dias.  
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Figura 52. Micrografia (MEV-EDS) do grupo ZnHA aos 7 dias (A). Espectros 
referentes ao: ponto 1 no centro do cilindro (B), ponto 2 no osso pré existente (C), 
ponto 3 no cilindro próximo a interface (D) e, ponto 4 no espaço entre cilindro e 
osso referente à resina (E). 

TABELA 10. Microanálise em peso percentual por MEV-EDS dos pontos 1, 2, 3 e 
4 da ZnHA após 7 dias. 

 

TABELA 11. Microanálise em átomo percentual por MEV-EDS dos pontos 1, 2, 3 
e 4 da ZnHA após 7 dias. 

 C-K N-K O-K Si-K P-K K-K Ca-K Te-L Au-L 
ZnHA 7 pt 1 58,26   8,94 0,18 6.97  14,80 0,48 15,36
ZnHA 7 pt 2 43,12 10,58  9,22  4,00 0,26 10,92  21,90
ZnHA 7 pt 3 46,54   4,25 11,51 0,22 7,20  14,85  15,43
ZnHA 7 pt 4 73,68    4,70       0,31  21,18

 C-K N-K O-K Si-K P-K K-K Ca-K Te-L Au-L 
ZnHA 7 pt 1 78,13    9,85 0,11 3,97    6,51 0,07  1,37 
ZnHA 7 pt 2 65,98 13,88 10,59  2,37 0,12   5,01   2,04 
ZnHA 7 pt 3 69,35   5,44 12,88 0,14 4,16    6,63   1,40 
ZnHA 7 pt 4 93,75    4,49      0,12   1,64 
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Figura 53. Micrografia (MEV-EDS) do grupo ZnHA aos 14 dias (A). Espectros 
referentes ao: ponto 1 no centro do cilindro (B), ponto 2 na extremidade do cilindro 
próximo da interface (C) e, ponto 3 no osso neoformado (D). 

TABELA 12. Microanálise em peso percentual por MEV-EDS dos pontos 1, 2 e 3 
da ZnHA após 14 dias. 

 
 

TABELA 13. Microanálise em átomo percentual por MEV-EDS dos pontos 1, 2 e 3 
da ZnHA após 14 dias.  

  C-K N-K O-K Si-K P-K K-K Ca-K Au-L 
ZnHA 14 pt 1 81,85   8,72 0,15 3,02  4,95 1,30 
ZnHA 14 pt 2 79,38   9,16 0,13 3,82  6,25 1,26 
ZnHA 14 pt 3 67,12 12,61 17,32  0,82 0,05 0,83 1,25 

 

 

 C-K N-K O-K Si-K P-K K-K Ca-K Au-L 
ZnHA 14 pt 1 58,68   8,33 0,25 5,59  11,84 15,31 
ZnHA 14 pt 2 55,40   8,52 0,21 6,87  14,55 14,46 
ZnHA 14 pt 3 51,43 11,26 17,67  1,61 0,13   2,13 15,76 

3
2

A

1

B 

A 

D 

C 



Resultados -  150

 

Figura 54. Micrografia (MEV-EDS) do grupo ZnHA aos 14 dias (A). Espectro 
referente ao ponto 1 no espaço preenchido por resina, entre o osso e o cilindro 
(B). 

 

TABELA 14. Microanálise em peso percentual por MEV-EDS do ponto 1 da ZnHA 
após 14 dias no espaço entre o osso e o cilindro, no espaço preenchido por 
resina. 

 
 
 
 

 
TABELA 15. Microanálise em átomo percentual por MEV-EDS do ponto 1 da 
ZnHA  
após 14 dias no espaço entre o osso e o cilindro, no espaço preenchido por 
resina. 
 

   

 C-K N-K O-K Ca-K Au-L 
ZnHA 14 pt 1 63,74 7,52  12,69 0,28 15,76 

C-K N-K O-K Ca-K Au-L 
ZnHA 14 pt 1 78,92 7,99  11,80 0,11 1,19 

1

A BB 
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Figura 55. Micrografia (MEV-EDS) do grupo ZnHA aos 28 dias (A). Espectro 
referentes ao: ponto 1 no centro do cilindro (B), ponto 2 no osso neoformado em 
torno do implante (C), ponto 3 no cilindro próximo da interface (D) e ponto 4 no 
espaço entre cilindro e osso, área de resina (E).  

TABELA 16. Microanálise em peso percentual por MEV-EDS dos pontos 1 e 2 da 
ZnHA após 28 dias. 

 C-K N-K O-K Na-K Al-K Si-K P-K Ca-K Au-L 

ZnHA 28 pt 1 71,45    7,99   0,33 2,34 4,54 13,36 
ZnHA 28 pt 2 51,11 14,04 15,82 0,24 0,05   0,64 18,09 

 
 
TABELA 17. Microanálise em átomo percentual por MEV-EDS dos pontos 1 e 2 
da ZnHA após 28 dias. 
 C-K N-K O-K Na-K Al-K Si-K P-K Ca-K Au-L 

ZnHA 28 pt 1 88,57  7,44   0,18 1,12 1,68 1,01 
ZnHA 28 pt 2 66,83 15,75 15,53 0,16 0,03   0,25 1,44 
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Figura 56. Micrografia (MEV-EDS) do grupo HA aos 7 dias (A). Espectros 
referentes ao: ponto 1 no cilindro (B), ponto 2 no espaço entre cilindro e osso, 
preenchido por resina (C), ponto 3 no osso neoformado (D) e ponto 4 no osso pré 
existente (E). 

TABELA 18. Microanálise em peso percentual por MEV-EDS dos pontos 1, 2, 3 e 
4 da HA após 7 dias. 

 
 
 
 
TABELA 19. Microanálise em átomo percentual por MEV-EDS dos pontos 1, 2, 3 
e 4 da HA após 7 dias. 

 C-K N-K O-K Na-K P-K K-K Ca-K Au-L 
HA 7 pt 1 13,15  23,98  15,03  33,15 14,68
HA 7 pt 2 73,73    8,42        0,24 17,60
HA 7 pt 3 39,55   8,77 18,26   5,46 0,27   7,47 20,23
HA 7 pt 4 29,78   8,31   6,97 0,10  6,56 0,57  13,57 34,14

 C-K N-K O-K Na-K P-K K-K Ca-K Au-L 
HA 7 pt 1 27,50  37,66  12,19  20,78   1,87
HA 7 pt 2 90,80    7,79      0,09   1,32
HA 7 pt 3 59,52 11,32 20,63    3,18 0,12   3,37   1,86
HA 7 pt 4 58,33 13,96 10,24 0,10   4,98 0,35   7,96   4,08
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Figura 57. Micrografia (MEV-EDS) do grupo HA aos 14 dias (A). Espectros 
referentes ao: ponto 1 no centro do cilindro (B), ponto 2 na extremidade do cilindro 
próximo da interface (C); ponto 3 na área de osso neoformado em torno do 
implante (D) e ponto 4 no osso pré existente (E). 

TABELA 20.. Microanálise em peso percentual por MEV-EDS dos pontos 1, 2, 3 e 
4 da HA após 14 dias. 

 
TABELA 21. Microanálise em átomo percentual por MEV-EDS dos pontos 1, 2, 3 
e 4 da HA após 14 dias. 

 C-K N-K O-K Na-K Si-K P-K K-K Ca-K Au-L 
HA 14 pt  50,59  6,35   7,62    0,26 6,04   12,55 16,58 
HA 14 pt  41,55  12,72    0,30 9,73   20,59 15,11 
HA 14 pt  27,02  4,53   8,84   5,95   28,97 24,68 
HA 14 pt  49,02    8,03 0,16  3,05 0,14  11,73 27,8 

 C-K N-K O-K Na-K Si-K P-K K-K Ca-K Au-L 
HA 14 pt 1 73,34 7,90   8,29  0,16   3,40    5,45   1,47
HA 14 pt 2 66,92  15,38  0,21   6,08    9,94   1,48
HA 14 pt 3 54,00  7,76 13,26     4,61  17,35   3,01
HA 14 pt 4 79,61      9,79 0,14    1,92 0,07    5,71   2,76
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Figura 58. Micrografia (MEV-EDS) do grupo HA aos 28 dias (A). Espectros 
referentes ao: ponto 1 no centro do cilindro (B), ponto 2 na extremidade do cilindro 
próximo da interface (C), ponto 3 no espaço entre cilindro e osso (D), preenchido 
por resina e ponto 4 no osso neoformado (E). 

TABELA 22. Microanálise em peso percentual por MEV-EDS dos pontos 1, 2, 3 e 
4 da ZnHA após 28 dias. 

 
 
 
 
 

TABELA 23. Microanálise em átomo percentual por MEV-EDS dos pontos 1, 2, 3 
e 4 da ZnHA após 28 dias. 

 
 

 

 C-K N-K O-K Al-K P-K Ca-K Au-L 
HA 28 pt 1 13,84   16,56  15,60 35,69 18,31 
HA 28 pt 2 13,47   26,57  15,27 30,15 14,55 
HA 28 pt 3 77,27     9,54 0,27    0,23 12,70 
HA 28 pt 4 54,13 12,51  12,02  0,94   1,76 18,64 

 C-K N-K O-K Al-K P-K Ca-K Au-L 
HA 28 pt 1 31,36   28,16  13,71 24,24   2,53 
HA 28 pt 2 27,35   40,49  12,02 18,34   1,80 
HA 28 pt 3 90,49     8,38 0,14    0,08   0,91 
HA 28 pt 4 71,31 14,14  11,89    0,48   0,69   1,50 
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5.3.2.4 Microfluorescência de Raios X com Radiação Síncroton 

Nessa técnica, é possível acompanhar, em tempo real, a imagem da 

amostra sendo analisada durante todo o processo, com centenas de pontos 

inspecionados por amostra. Em todos os períodos foram detectadas intensidades 

de zinco e cálcio para os cilindros de ZnHA e nenhuma intensidade de zinco e 

intensidade de cálcio para os cilindros de HA. Na área correspondente ao osso 

pré-existente observamos intensidade de cálcio e nas áreas de osso neoformado 

essa intensidade aparece reduzida com exceção do grupo HA aos 28 dias onde o 

osso neoformado mostrou uma alta intensidade de cálcio (Figuras 60 a 65). Em 

algumas áreas de osso pré-existente e de osso neoformado observamos pequena 

intensidade de zinco nas amostras de HA e ZnHA nos períodos estudados. 
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Figura 59. A. Imagem da ZnHA após 7 dias de implantação durante a análise de 
µFRX-RS. B. Imagem do espectro de intensidade para o cálcio. C. Imagem do 
espectro para a intensidade do zinco. Tempo de medida por ponto = 10 s (total 
~5,5 h). Área = 1,2 mm x 1,2 mm (41 pontos x 34 pontos)→1394 espectros. 
Resolução = 30 µm. 

 

B 

A 

C/ 



Resultados -  157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. A. Imagem da ZnHA após 14 dias de implantação durante a análise de 
µFRX-RS. B. Imagem do espectro de intensidade para o cálcio. C. Imagem do 
espectro para a intensidade do zinco. Tempo de medida por ponto = 9 s (total ~4 
h). Área = 1,2 mm x 1,0 mm (41 pontos x 34 pontos)→1394 espectros. Resolução 
= 30 µm. 
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Figura 61. A. Imagem da ZnHA após 28 dias de implantação durante a análise de 
µFRX-RS. B. Imagem do espectro de intensidade para o cálcio. C. Imagem do 
espectro para a intensidade do zinco. Tempo de medida por ponto = 9 s (total ~4 
h). Área = 1,2 mm x 1,0 mm (41 pontos x 34 pontos)→1394 espectros. Resolução 
= 30 µm. 
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Figura 62. .  A. Imagem da HA após 7 dias de implantação durante a análise de 
µFRX-RS. B. Imagem do espectro de intensidade para o cálcio. C. Imagem do 
espectro para a intensidade do zinco. Tempo de medida por ponto = 9 s (total ~4 
h). Área = 1,0 mm x 1,2 mm (41 pontos x 34 pontos)→1394 espectros. Resolução 
= 30 µm. 
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Figura 63. A. Imagem da amostra HA após 14 dias de implantação durante a 
análise de µFRX-RS. B. Imagem do espectro de intensidade para o cálcio. C. 
Imagem do espectro para a intensidade do zinco. Tempo de medida por ponto = 
10 s (total ~5,5 h). Área = 1,2 mm x 1,2 mm (41 pontos x 34 pontos)→1394 
espectros. Resolução = 30 µm. 
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Figura 64. A. Imagem da amostra HA após 28 dias de implantação durante a 
análise de µFRX-RS. B. Imagem do espectro de intensidade para o cálcio. C. 
Imagem do espectro para a intensidade do zinco. Tempo de medida por ponto = 
10 s (total ~5,5 h). Área = 1,2 mm x 1,2 mm (41 pontos x 34 pontos)→1394 
espectros. Resolução = 30 µm. 
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5.4 ANÁLISE DESCRITIVA EM MICROSCOPIA DE LUZ 

A análise histológica descritiva foi realizada nas amostras 

desmineralizadas (incluídas em parafina) e não desmineralizadas (incluídas em 

resina).  

5.4.1 Cortes desmineralizados e corados com Azul de Toluidina 

Os cortes de 5 μm corados com azul de toluidina foram analisados em 

microscopia de luz e a presença de mastócitos não foi observada nos três 

períodos estudados e nos dois grupos experimentais. 

5.4.2 Cortes desmineralizados e corados com HE 

Ponto biológico: 7 dias 

Grupo hidroxiapatita 

Corte nível cortical: Observou-se nesse grupo, a presença de osso 

neoformado em toda periferia da área do cilindro (Figura 66), presença de 

trabéculas ósseas entremeadas com áreas de tecido conjuntivo frouxo e nítida 

linha limítrofe entre o osso pré-existente e a área de osso neoformado (Figura 68 

A). 

Corte nível medular: Nota-se presença de tecido conjuntivo e osso 

neoformado no espaço compreendido entre a área do cilindro e medular 

gordurosa. Escasso infiltrado inflamatório e tecido conjuntivo entremeados naárea 

de tecido gorduroso (Figura 68 C). 
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Corte nível cortical oposta: Observou-se área de neoformação óssea 

intensa, com trabéculas ósseas entremeadas por tecido conjuntivo, vasos 

congestos bem como hemácias extravasadas (Figura 68 E).  

 

 

Grupo zincoapatita 

Corte nível cortical: Presença de tecido conjuntivo frouxo preenchendo 

o defeito cirúrgico exibindo vasos congestos de diferentes tamanhos, focos de 

exsudatos hemorrágicos e pequena área de tecido gorduroso (Figura 67).O osso 

pré-existente limita a área do cilindro (Figura 68 B). 

Corte nível medular: A porção medular gordurosa do osso apresentou 

áreas de hemácias extravasadas dispersas em tecido conjuntivo frouxo (Figura 68 

D). 

Corte nível cortical oposta: Presença de trabéculas de osso 

neoformado entremeadas por tecido conjuntivo e linha limítrofe entre osso 

neoformado e osso pré-existente (Figura 68 F). 
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Figura 65. Imagem reconstruída pelo Software MIA® do grupo HA após 7 dias de 
implantação. Entre o osso pré-existente (OPE) e área do cilindro (AC) observa-se 
áreas de osso neoformado (ONF), exudato hemorrágico (EH) e tecido conjuntivo 
(TC). Corte ao nível da cortical, coloração: HE. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Imagem reconstruída pelo Software MIA-SIS® do grupo ZnHA após 7 
dias de implantação. Presença de tecido conjuntivo (TC) preenchendo 
parcialmente a área do cilindro (AC) limitado pelo osso pré-existente (OPE). 
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Figura 67. Fotomicrografias do grupo HA e ZnHA aos 7 dias. A e B ao nível da 
cortical, C e D nível medular, E e F nível cortical oposta à perfuração. A, C e E 
(HA) e B,D e F. (ZnHA). Objetiva inicial de 12,5X, HE.  
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Ponto Biológico 14 dias 

Grupo hidroxiapatita 

Corte nível cortical: Presença de osso neoformado na periferia do 

defeito cirúrgico, em proporções maiores que no período anterior (Figura 69). 

Trabéculas ósseas neoformadas entremeadas com tecido conjuntivo ocupando 

parcialmente área de defeito cirúrgico e linha basofílica limítrofe entre osso pré-

existente e osso neoformado (Figura 71 A). 

Corte nível medular: Neste corte o espaço compreendido entre a área 

do cilindro e osso pré-existente apresentou-se preenchido por medula gordurosa 

entremeadas com tecido conjuntivo (Figuras 71 C) 

Corte nível cortical oposta: Observou-se próximo da cortical oposta à 

perfuração, a área da perfuração preenchida por intensa neoformação óssea com 

trabéculas largas anastomosando-se, pavimentação osteoblástica em toda a 

periferia da mesma e presença de linha basofílica limítrofe (Figuras 71 E). 

Grupo zincoapatita 

Corte nível cortical: Nota-se material eosinofílico preenchendo 

parcialmente a área do cilindro e presença de osso neoformado na periferia da 

área do cilindro (Figura 70). Em maior aumento, observamos trabéculas largas de 

osso neoformado anastomosando-se entre si, presença de linha basofílica 

limítrofe entre a área de osso neoformado e de osso pré-existente e tecido 

conjuntivo fibroso na interface com a área do cilindro (Figura 71 B).  
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Corte nível medular: Entre a área do cilindro e o osso pré-existente, 

nota-se a presença de medula gordurosa entremeada por tecido conjuntivo 

(Figuras 71 D). 

Corte nível cortical oposta: Presença de intensa neoformação óssea, 

caracterizada por trabéculas ósseas anastomosadas e de linha limítrofe entre o 

osso neoformado e osso pré-existente (Figuras 70 F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados -  168

 

Figura 68. Imagem reconstruída através do Software MIA-SIS® do grupo HA após 
14 dias de implantação 

 

Figura 69. Imagem reconstruída pelo Software MIA-SIS® do grupo ZnHA após 14 
dias de implantação. 
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Figura 70. Fotomicrografias do grupo ZnHA aos 14 dias. A e B. Cortes ao nível da 
cortical, C e D. Cortes ao nível medular e E e F. Cortes ao nível da cortical oposta 
à perfuração. A, C e E. Objetiva inicial de 3,2 X – HA e B, D e F. Objetiva inicial de 
12,5 X- ZnHA, HE. 

 

 



Resultados -  170

Ponto Biológico 28 dias 

Grupo hidroxiapatita 

Corte nível cortical: observou-se nesse corte grande neoformação 

óssea na periferia do defeito cirúrgico (Figura 72 e 74 A). Em maior aumento 

observam-se escassas áreas de tecido conjuntivo, ausência de infiltrado 

inflamatório e área de osso neoformado limitado com linha limítrofe menos 

evidente que os períodos anteriores (Figura 74 B). 

Corte nível medular: No espaço compreendido entre a área do cilindro 

e osso pré-existente observou-se medula gordurosa entremeada por tecido 

conjuntivo (Figura 74 C). Em maior aumento a medula gordurosa apresenta-se 

entremeada por tecido conjuntivo com escassas células inflamatórias 

mononucleares dispersas. Presença de área focal com osteoblastos depositando 

matriz (Figura 74 D). 

Corte nível cortical oposta: Observou-se intensa neoformação óssea, 

ausência de resposta inflamatória e presença de tecido conjuntivo com vasos 

congestos e hemácias extravasadas (Figura 74 E). Em maior aumento 

observamos trabéculas ósseas pavimentadas por osteoblastos e entremeadas por 

tecido conjuntivo contendo vasos congestos (Figura 74 F). 

Grupo zincoapatita 

Corte nível cortical: Observou-se presença de material eosinofílico 

preenchendo parcialmente o defeito cirúrgico e intensa neoformação óssea 

perifericamente ao defeito (Figura 73 e 75 A). Em maior aumento observou-se 
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osso maduro bastante celularizado e perdendo a linha limítrofe basofílica (Figura 

75 B). 

Corte nível medular: Observou-se entre o defeito cirúrgico e osso pré-

existente medula gordurosa (Figura 75 C) com áreas de neoformação óssea e 

pavimentação osteoblástica entremeada por tecido conjuntivo (Figura 75 D). 

Corte nível cortical oposta: Observaram-se preenchendo o defeito 

cirúrgico largas trabéculas ósseas neoformadas entremeadas por tecido 

conjuntivo em maior quantidade que o período anterior (Figuras 75 E e F). 
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Figura 71. Imagem reconstruída através do Software MIA-SIS® do grupo HA após 
28 dias de implantação. Corte ao nível cortical, HE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Imagem reconstruída através do Software MIA-SIS® do grupo ZnHA 
após 28 dias de implantação. Corte ao nível cortical, HE. 

OPE

AC

ONF

AC

OPE

ONF



Resultados -  173

 

Figura 73. Fotomicrografias do grupo HA aos 28 dias. A e B. Cortes ao nível da 
cortical, C e D. Cortes ao nível medular e E e F. Cortes ao nível da cortical do 
lado oposto. A. Objetiva inicial de 12,5 X, B, C, E e F. Objetiva inicial de 25 X e D. 
Objetiva inicial de 40 X, HE.  
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Figura 74. Fotomicrografias do grupo ZnHA, aos 28 dias. A e B. Cortes ao nível 
cortical, C e D. Cortes ao nível medular e E e F. Cortes ao nível da cortical 
oposta. C. Objetiva inicial de 3,2 X, A, D e E. Objetiva inicial de 12,5 X, B e F. 
objetiva inicial de 25 X, HE. 
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5.4.2 Cortes não desmineralizados sem coloração 

Em microscopia de luz de campo claro o grupo HA com 7 dias a 

presença de osso neoformado na direção osso/implante foi observado, porém no 

grupo ZnHA não foi verificada a presença de osso nesse mesmo período (Figura 

76). Aos 14 dias observamos osso neoformado na interface dos dois grupos 

também na direção osso/implante (Figura 77), esse aspecto aparece mais 

evidente no período de 28 dias conforme as figuras 78 e 79. Observar que no 

grupo ZnHA pequenos fragmentos do biomaterial quebrado dentro do sítio de 

implantação apresenta todo o seu limite cercado por osso bem celularizado 

(Figura 78). 

A microscopia com luz polarizada com compensador é indicada para 

analisar os eixos cristalográficos da hidroxiapatita. Observamos nessa técnica a 

presença de osso neoformado no grupo da HA em todos os períodos estudados e 

sempre na direção do osso pré-existente em direção ao cilindro, além da 

presença de diferentes direções das fibras colágenas como mostrado nas figuras 

76 e 77 (E e F) e 78 e 79 (C). 

A microscopia de polarização é indicada para observação de estruturas 

birrefringentes (estruturas anisotrópicas como o osso). Quando a luz penetra no 

osso produz um tipo de vibração luminosa que passará, ficando brilhante, 

enquanto o restante do material (resina e tecido conjuntivo) escuro. De acordo 

com as figuras 76 e 77 (C e D), 78 e 79 (B) observamos a presença de osso em 

todos os períodos nos grupos HA e nos grupos ZnHA, pequena quantidade no 

período de 7 dias e aumentando nos outros tempos experimentais. 

A
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Figura 75. Em A, C e E fotomicrografias do grupo ZnHA e em B, D e F 
fotomicrografias do grupo HA aos 7 dias. Imagens em campo claro (A e B), luz 
polarizada (C e D) e luz polarizada com compensador (E e F). Objetiva inicial de 
10X . 
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Figura 76. Em A, C e E fotomicrografias do grupo ZnHA e em B, D e F 
fotomicrografias do grupo HA aos 14 dias. Imagens em campo claro (A e B), luz 
polarizada (C e D) e luz polarizada com compensador (E e F). Objetiva inicial 10X.
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Figura 77. Fotomicrografias do grupo ZnHA – 28 dias. Imagens em campo claro 
(A), luz polarizada (B) e luz polarizada com compensador (C). Objetiva inicial 20 
X.
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Figura 78. Fotomicrografias do grupo HA – 28 dias. Imagens em campo claro (A), 
luz polarizada(B) e luz polarizada com compensador (C). Objetiva inicial 10X.
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5.4.3 Cortes não desmineralizados e corados com azul de toluidina e fuccina 
básica 

As colorações de azul de toluidina e fuccina básica foram realizadas 

nos cortes de 2 µm não desmineralizados e analisados em microscópio de luz. 

Observamos aos 7 dias extensa área de tecido conjuntivo em torno dos cilindros, 

aos 14 dias em ambos os grupos a presença de osso em algumas áreas na 

extensão do cilindro, trabéculas ósseas neoformadas e áreas de tecido 

conjuntivo, já aos 28 dias interface osso/implante é observada com íntimo contato 

nos dois grupos. Observou-se a presença do biomaterial do grupo ZnHA, 

enquanto que o biomaterial HA sempre se descolava durante o corte (Figuras 80-

84). 
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Figura 79. A. Fotomicrografia do grupo HA e  B.Fotomicrografia do grupo ZnHA, 
ambas aos 7 dias, coloração de azul de toluidina e fuccina básica. 
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Figura 80. Fotomicrografia do grupo HA aos 14 dias na região do ângulo do 
cilindro, coloração azul de toluidina e fuccina básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. Fotomicrografia do grupo ZnHA aos 14 dias, Área de osso neoformado 
na interface com o cilindro, coloração azul de toluidina e fuccina básica. 
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Figura 82. Fotomicrografia do grupo HA aos 28 dias, objetiva de 10X, coloração 
azul de toluidina e fuccina básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Fotomicrografia do grupo ZnHA aos 28 dias, objetiva 20X, coloração 
azul de toluidina e fuccina básica. 
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5. 5 ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA 

A análise das médias e desvios padrão para a quantidade de área de 

osso neoformado e de tecido conjuntivo na interface osso e cilindro em cada 

período experimental está resumida, respectivamente, nas tabelas 10, 11 e 12 e 

figura 85. 

Foi possível observar que a área de osso neoformado no grupo ZnHA 

para o período de 28 dias foi maior que o grupo HA no mesmo período. Nos 

períodos de 7 e 14 dias a situação aparece inversa com o grupo HA apresentando 

maior área de osso neoformado. As diferenças estatísticas entre os períodos do 

mesmo grupo mostrou ser significativa entre 7 e 28 dias, 7 e 14 dias para o grupo 

da ZnHa e 7 e 28 dias para o grupo HA. 

No Grupo HA, para percentual de formação óssea há evidência de 

diferença estatisticamente significativa (p≤0.05) entre os períodos (teste de 

Kruskal-Wallis unilateral: H = 5.4; g.l. = 2; valor-p = 0,03). 

No Grupo ZnHA, para percentual de formação óssea há evidência de 

diferença estatisticamente significativa (p≤0.05) entre os períodos (teste de 

Kruskal-Wallis: H = 6.7; g.l. = 2; valor-p = 0,034). 
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TABELA 24. Descrição paramétrica do percentual de osso formado nos dois 
grupos 

Grupos Períodos Média d.p. Min Máx Mediana 
Intervalo 

interquartílico

ZnHA 7 dias 10,5 12,7 0,0 24,7 6,8 12,3 

 14 dias 35,6 24,9 2,0 54,8 42,8 45,2 

 28 dias 84,9 10,2 73,5 93,0 88,1 9,8 

        

HA 7 dias 36,2 18,7 13,2 56,0 41,6 36,4 

 14 dias 51,9 27,8 28,1 83,3 48,1 51,0 

 28 dias 81,2 5,1 75,6 85,6 82,4 5,0 

d.p.: desvio padrão 

 
TABELA 25. Teste de Mann-Whitney (unilateral) indicando as diferenças quanto a 
área de osso neoformado entre os períodos para o grupo ZnHA 
 

Período 14 dias 28 dias 

7 dias U= 2 
valor-p = 0,115 
(unilateral) 
NÃO 

U= 0 
valor-p = 0,05 
(unilateral) 
SIM 

14 dias  U= 0 
valor-p = 0,026 
(unilateral) 
SIM 

 

Nota: SIM (NÃO) – significa que o período correspondente à respectiva linha apresenta percentual 
(não) é menor, com significância estatística (p≤0,05), do que o período indicado na 
correspondente coluna. 
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TABELA 26. Teste de Mann-Whitney (unilateral) indica as diferenças entre os 
períodos para o grupo HA 
 

 

 

 

 

Nota: SIM (NÃO) – significa que o período correspondente à respectiva linha apresenta percentual 
(não) é menor, com significância estatística (p≤0,05), do que o período indicado na 
correspondente coluna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Gráfico box plot para o percentual de formação óssea nos grupos 
ZnHA e HA. As caixas indicam os valores mínimo, máximos e mediana, bem 
como intervalo de confiança (barras). 
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6 DISCUSSÃO 

A prática de um teste de implantação normatizado facilita a organização 

do experimento dentro e entre diferentes grupos de pesquisas. A norma ISO 

disponibiliza um sistema histológico detalhado de avaliação semi-quantitativa que 

permitiu uma comparação minuciosa entre o grupo controle e experimental. 

Observamos que a padronização de metodologias é um fator facilitador para a 

análise comparativa dos resultados, promovendo, na verdade, a determinação da 

qualidade final do produto testado mesmo que em diferentes centros. 

Os coelhos foram animais de fácil controle, manuseio e manutenção após 

treinamento prévio e fundamental para conhecimento teórico e prático orientado por 

médico veterinário experiente. O preparo pré-operatório foi simples e consistiu na 

pesagem do animal e análise da idade. 

Dentre os biomateriais cerâmicos à base de fosfato de cálcio, a HA é a 

mais avaliada em pesquisas, em testes in vitro e in vivo, e a mais indicada nas 

situações clínicas como substituto ósseo (KAWACHI et al., 2000). Esta biocerâmica 

é biocompatível (HABIBOVIC et al, 2008), osteocondutora (FERNANDES et al, 

2009), osteoindutora (RIPAMONTI et al, 2008) e, como arcabouço, adsorve 
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proteínas de adesão e fatores de crescimento que favorecem os eventos celulares 

característicos da neoformação óssea, tornando a sua aplicação clínica uma 

excelente opção como substituto ósseo. Pode ser disponibilizada em diversos 

formatos, como bloco, cimento, partículas (KAWACHI et al., 2000; RIMINUCCI & 

BIANCO, 2003), microesferas (PRADEESH et al., 2005; BARRETO, 2008; PAULA et 

al., 2009) e cilindros (KAWAMURA et al, 2003; CALASANS-MAIA et al, 2008; LI et 

al., 2009). 

A ausência de um substituto ósseo ideal nos motivou na elaboração desta 

pesquisa. A incorporação do zinco, elemento traço essencial com efeitos 

estimulatórios na proliferação osteoblástica e efeitos inibitórios na reabsorção óssea 

osteoclástica (ITO et al, 2002; WEBSTER, 2004; LI et al., 2009) poderia melhorar a 

resposta regenerativa do osso tornando-se um biomaterial eficaz para aplicação 

clínica e justificando a elaboração desta pesquisa. 

A possibilidade de associar o zinco às cerâmicas de fosfato de cálcio tem 

sido discutida na literatura há mais de uma década (WEBSTER et al., 2002; 

KAWAMURA et al., 2003; WEBSTER, 2004; ITO et al. 2002 e 2005, 2006; 

SHEPHERD & BEST, 2008; LI et al., 2009; TANG et al., 2009). Estudos in vivo 

anteriores utilizaram compostos cerâmicos associados ao zinco, como, ZnTCP e 

ZnTCP/HA (ITO et al., 2002; KAWAMURA et al., 2003), α-ZnTCP (LI et al., 2009) e 

ZnHA contendo lisina (STORRIE & STUPP, 2005). A despeito dos componentes 

individuais (HA e zinco) já terem sido testados anteriormente, seu efeito ainda não 

foi avaliado no reparo ósseo in vivo e na concentração de 0,5%. Uma vez que o 

zinco atua na síntese de DNA e RNA estimulando a proliferação e diferenciação dos 

condrócitos, osteoblastos e fibroblastos, é potencialmente muito interessante a 
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associação do zinco a HA no sentido de otimizar ou estimular a osteogênese e, 

talvez, a osteoindução. 

O avanço científico e tecnológico da bioengenharia tecidual óssea tem 

permitido o aprimoramento e desenvolvimento de técnicas regenerativas e 

elaboração de novos biomateriais, porém previamente à aplicação clínica desses 

novos materiais faz-se necessário, portanto, realizar estudos experimentais in vivo 

que possibilitem compreender os mecanismos fisiológicos e patológicos envolvidos 

nesses processos, pois não há modelos in vitro capazes de mimetizar 

completamente a complexidade do organismo. Nestes estudos, os pesquisadores 

têm empregado diferentes modelos animais, como ratos (FERNANDES et al., 2009), 

porquinho da índia (TAGA et al., 2008), coelhos (CALASANS-MAIA, et al., 2008), 

cães (DUARTE et al., 2007), ovelhas (SCHLIEPHAKE et al., 2001) ou cabras 

(HABIBOVIC et al., 2008). 

O coelho foi selecionado como modelo experimental, pois apesar de ser 

um animal de porte médio, apresenta baixo custo e facilidade no manuseio, 

possibilitando uma amostra com um número suficiente de animais para a análise 

estatística e também, baseada em relatos prévios da literatura quanto à similaridade 

com os humanos em relação à composição, densidade mineral óssea e a resistência 

à fratura (WANG et al., 1998; PEARCE et al., 2007). 

Neste estudo foram utilizados coelhos de ambos os gêneros, porém na 

mesma faixa de peso (2000 a 3500 g) e idade (18 à 20 semanas). Estudos prévios 

mostraram que as tíbias dos coelhos entre 18 à 20 semanas apresentam em 

condições normais um crescimento médio de 1,9 à 2,2 mm para os machos e de 0,9 

a 2,4 mm para as fêmeas a cada duas semanas, sem diferença significativa entre os 
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gêneros em estudos clínicos, radiográficos, histológicos e histomorfométricos 

(MASOUD et al., 1986). 

Quanto ao comprimento da tíbia, a diferença entre 18 e 20 semanas foi 

descrita como não significativa. Relatos anteriores mostraram que a média do 

comprimento das tíbias de coelhos em condições normais é para machos de 18 

semanas 107,0 mm (± 3,2 mm) e de 20 semanas de 108,9mm (± 3,4 mm), para as 

fêmeas a diferença não é significativa com 107,0 mm (± 3,4 mm) para 18 semanas e 

107,9 (± 3,7mm) para 20 semanas. Esses resultados confirmam que não há 

diferença em usar coelhos de 18, 19 ou 20 semanas (MASOUD et al., 1986). 

A capacidade de reparação tecidual em torno de substitutos ósseos 

utilizados para preenchimento de cavidades ou defeitos ósseos pode ser comparada 

ao processo de reparação normal que acontece nas fraturas ósseas imobilizadas. 

Esse processo de remodelação óssea tem duração aproximada de seis semanas 

para os coelhos (HARCOURT-BROWN, 2002). Com a avaliação dos resultados nos 

períodos de 7, 14 e 28 dias, pôde-se observar e avaliar o início da reparação 

tecidual na interface osso/implante. 

Todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados sob anestesia geral 

(inalação) e anestesia/analgesia raquimedular. Em todos os animais desse estudo 

observamos um absoluto controle da dor no trans e pós-operatório. Através dessa 

técnica obtivemos sucesso durante a cirurgia e não houve óbito no trans e pós-

operatório, confirmando a segurança do procedimento, garantindo o número de 

animais na amostra, porém exigindo a presença do médico veterinário anestesista 

nos procedimentos cirúrgicos de implantação. Além da segurança, a anestesia 

prolongada no pós-operatório mantém o animal quieto sem muita mobilização dos 
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membros operados, o que nos é favorável para a prevenção de fraturas das patas 

no pós-operatório. Nos trabalhos prévios utilizando o coelho como modelo animal 

experimental é comum a utilização de injeção e/ou inalação de anestésico geral. A 

anestesia raquimedular, utilizada neste trabalho, não é citada como procedimento 

usual pela sua dificuldade técnica e necessidade da habilidade profissional, embora 

sendo mais segura. Destaca-se no presente estudo a monitorização do animal 

durante o procedimento cirúrgico, como a avaliação da pressão arterial, freqüência 

cardíaca e saturação de oxigênio no trans operatório as quais nos garantem o 

controle absoluto do animal e a possibilidade de prevenir qualquer alteração 

sistêmica no trans-operatório, alem de seguir padrões de bioética. 

A realização dos procedimentos normatizados desde a confecção da 

amostra a ser testada até a obtenção dos blocos ósseos foi realizada sem 

dificuldades. Essa constatação nos mostra que se a utilização da norma ISO fosse 

implantada pelos pesquisadores para testes de biocompatibilidade de materiais 

cerâmicos resultaria em maior facilidade e fidelidade na comparação dos resultados 

obtidos em diferentes partes do mundo. 

A norma ISO 10993-6, descreve no processo de implantação a 

determinação do tipo de osso, número de perfurações, períodos de avaliação, 

detalhamento do procedimento cirúrgico e mortes de acordo com o modelo animal 

escolhido (UPMAN, 2006). No caso dos coelhos, para implantação intra-óssea, 

devem ser utilizados grupos com um mínimo de quatro animais, no máximo seis 

perfurações por animal, os ossos podem ser as tíbias ou fêmures, os implantes 

controles devem estar implantados no osso contralateral aos do grupo testado e os 

períodos de avaliação devem ser separados em curto e longo tempo. Neste trabalho 

foi possível realizar todos os procedimentos normatizados: utilizamos cinco animais 
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por grupo, foram selecionadas as tíbias como sítios de implantação pela menor 

morbidade cirúrgica e duas perfurações foram realizadas em cada tíbia, onde o 

grupo controle foi implantado na tíbia direita e o grupo testado na tíbia contralateral, 

ou seja, na esquerda e a avaliação escolhida foi de curto tempo. É importante 

salientar que a utilização destes parâmetros também contribuiu para que nenhum 

animal viesse a óbito durante o procedimento ou ocorrência de fratura. 

Os resultados das técnicas de caracterização dos biomateriais avaliados 

neste trabalho permitiram identificar a hidroxiapatita utilizada com uma única fase 

cristalina. A propriedade da HA de apresentar variações de estequiometria e 

substituições catiônicas possibilitou a dopagem com zinco sem a formação de uma 

segunda fase, corroborando trabalhos anteriores de BIGI et al. em 1995, COSTA et 

al., 2004 e SHEPHERD & BEST, 2008. A análise química de FRX mostrou uma 

razão Ca/P de 1,66, confirmando a estequiometria da HA, assim como em outros 

estudos onde a HA estequiométrica também foi utilizada como controle (WEBSTER, 

2004; SANTOS et al., 2007; SHEPHERD & BEST, 2008).  

Nas amostras de ZnHA, observamos nessa análise que a razão Ca+Zn/P 

obtida foi de 1,54 em acordo com COSTA et al. (2004), cuja razão foi 1,55%, mas 

diferente dos resultados de SHEPHERD & BEST (2008), cuja razão Ca+Zn/P foi 

1,65. Nestes dois estudos também se utilizou ZnHA 0,5% experimental.  

Salientamos que apesar da concentração teórica inicial do presente 

estudo ter sido de 1% de zinco, a concentração experimental foi de 0,5%, 

determinado pela análise química de FRX e confirmados pela Espectroscopia de 

Absorção Atômica, ambas realizadas antes da implantação. Esses resultados estão 

próximos do obtido por SHEPHERD & BEST em 2008 que, na tentativa de obter a 
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ZnHA 1%, obteve 0,4%. Similarmente, LI et al em 2009 estudando α-TCP, também 

mostraram uma redução de aproximadamente 10% na concentração experimental 

de zinco quando comparada à concentração teórica inicial. 

A análise por difração de raios X corresponde a uma das principais 

técnicas de caracterização microestrutural de materiais cristalinos. As principais 

indicações para esta técnica são a identificação de fases cristalinas, quantificação 

das fases e determinação de parâmetros de uma célula unitária. Observamos pela 

análise de DRX uma diminuição na cristalinidade da ZnHa quando comparada a HA, 

o mesmo acontece com a dimensão dos cristais que diminuem com a substituição 

do zinco na estrutura. Quanto aos parâmetros de rede, a substituição do zinco na 

rede cristalina promoveu a contração das dimensões da célula unitária, resultados 

também obtidos por COSTA et al. em 2004 e CHAPPELL et al. em 2009. 

Os resultados experimentais obtidos por CHAPPELL et al em 2009 

revelaram que a presença do zinco na rede diminuiu o parâmetro de rede na direção 

α e aumentou na direção c, provavelmente causado pela saída de íons hidroxila do 

eixo c, em direção aos átomos de zinco que substituíram o cálcio na posição 2, em 

oposição aos estudos de COSTA et al. em 2004, que observaram que a 

incorporação do zinco na rede da HA promoveu uma contração nos parâmetros da 

rede (eixos a, b e c), principalmente na direção c, provavelmente pelas diferenças de 

raios iônicos entre o cálcio (0,99 Å) e o zinco (0,74 Å). A análise química de 

Fluorescência de Raios X mostrou a razão (Ca+Zn)/P constante, sugerindo a 

substituição do cálcio pelo zinco na rede cristalina da HA, suportando os dados 

acima descritos.  
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A análise da Difração de Raios X antes da implantação mostrou uma 

diminuição na cristalinidade da ZnHA quando comparada a HA, resultados também 

obtidos nos trabalhos de COSTA et al. em 2004. Do ponto de vista clínico, o 

manuseio durante a implantação mostrou uma dureza do cilindro de HA maior 

quando comparado ao de ZnHA que, além de mais dura, mostrou-se menos solúvel. 

Essas observações podem ser confirmadas com as fotomicrografias de cortes com 2 

µm de espessura onde a ZnHA pode ser cortada (Figuras 80 B, 82 e 84), enquanto 

que a HA, de tão dura, se destacava do corte não permitindo ser fatiada. Nas 

imagens dos cortes de 6 µm corados com HE, podemos observar que as 

fotomicrografias da ZnHA apresentavam resto de material corado na região do 

cilindro, provavelmente pela incorporação de fluidos biológicos contendo proteínas 

no material menos denso e mais solúvel. Nas imagens de MEV dos cilindros antes 

da implantação, observamos rachaduras ou fissuras nas superfícies dos cilindros de 

HA provavelmente cilindros mais friáveis e menos elásticos que os cilindros de 

ZnHA, que mostraram uma superfície mais homogênea e mais polida (Figura 36).  

A sinterização consiste no tratamento térmico dado às amostras de HA e 

ZnHA antes da implantação. Este processo propicia um aumento na cristalinidade do 

material, diminuição da área de superfície, diminuição do volume da amostra, 

aumento das propriedades mecânicas e maior resistência à biodegradação (ROSA 

et al., 2000; LACERDA et al., 2006). Nas análises por MEV não foram observadas 

porosidades nas superfícies e no interior dos cilindros. Entretanto, na análise por 

MET, os cristais se apresentaram não tão condensados quanto se esperaria pelo 

processo de sinterização, principalmente no grupo da ZnHA.  

A diminuição do volume da amostra se dá como conseqüência da 

densificação da cerâmica durante a sinterização, a qual, por sua vez, determina o 
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nível de porosidade. Nas análises por MEV antes e após a implantação, não foram 

observadas porosidades nas superfícies e no interior dos cilindros. Quanto a 

diminuição do volume das amostras podemos observar na análise por MEV a 

contração do diâmetro e do comprimento dos cilindros, dados esses confirmados 

pela medida com régua dos cilindros antes e após a sinterização. 

Nos testes de dissolução do zinco das amostras de cilindros, nos meios 

MES e HEPES não foi observada a concentração do zinco nos meios, este resultado 

pode estar relacionado ao processo de compactação, onde há diminuição da 

superfície da ZnHA, pois quando comparamos com a dissolução do zinco na forma 

em pó, observamos que com 24 horas e 7 dias essa concentração no meio foi alta. 

Nos testes de dissolução do zinco, cálcio e fósforo, na forma em pó, 

observamos que a dissolução do cálcio foi superior no grupo ZnHA comparado ao 

grupo HA. Esta alta concentração de cálcio no grupo ZnHA pode ser explicada pela 

presença da impureza zinco na amostra que torna o material mais solúvel e menos 

cristalino em função da decomposição do material e conseqüente aparecimento de 

uma nova fase o β-TCP, mais solúvel, análise também observada na DRX e na 

análise histológica do material desmineralizado. Essa maior dissolução do cálcio no 

grupo ZnHA aos 7 dias pode justificar o resultado da análise histomorfométrica, pois 

com maior quantidade de cálcio dissolvida maior a formação de óxido de cálcio 

(CaO) considerado tóxico para as células.  

Em resumo, podemos constatar que neste trabalho utilizamos uma ZnHA 

bifásica contendo CaTCP, pois o tratamento térmico a 1000oC induz a 

decomposição da HA deficiente em cálcio e a formação de um fosfato tricálcico, 

confirmando as observações de Costa et al em 2004. Ambos os fosfatos são 
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soluções sólidas de cálcio e zinco. A decomposição do CaZnHA em CaZnTCP foi 

confirmada pelo difratograma da ZnHA apos a sinterização e devido a uma forte e 

larga banda na região do fosfato no espectro do infravermelho. No presente estudo, 

é possível observar no estudo de dissolução que o cálcio (35,5 mg/L) foi liberado em 

concentração bem superior que a do zinco (0,02 mg/L), após um dia de incubação 

em pH 5,9. Isto sugere que a ZnHA utilizada possuía um conteúdo maior de CaTCP 

que de ZnTCP. 

Após o processo de sinterização a 1000°C de acordo com a rampa 

utilizada over night, os cilindros foram esterilizados em estufa a 200°C durante 1 

hora, como parte do processo de assepsia antes da implantação, dentro de caixa 

metálica de aço inoxidável e depois lacrada e só aberta no momento da 

implantação. Esse procedimento que apesar de parecer redundante, foi realizado 

para evitar a contaminação dos cilindros quando removidos das barquinhas de 

cerâmica utilizadas durante a sinterização para a caixa de aço levada para a 

cirurgia. Isto é importante uma vez que todos os procedimentos cirúrgicos foram 

realizados em condições de assepsia com utilização de campos esterilizados e as 

áreas operadas foram degermadas e feita a anti-sepsia. Esses procedimentos 

obedeceram às regras de biosegurança para os animais e visando prevenir qualquer 

infecção no local operado no pós-operatório. Em resultado a esses cuidados 

nenhum animal evoluiu no pós-operatório com infecção e/ou supuração e não houve 

óbitos nos animais operados. 

De acordo com a norma ISO, as amostras devem ser implantadas sob 

pressão digital minimizando-se ao máximo o espaço entre implante e perfuração. 

Sob esse ponto de vista, observamos que os cilindros de ambos os grupos 

apresentavam uma discrepância com o diâmetro das perfurações, ou seja, foram 
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realizadas perfurações com 2 mm de diâmetro e os cilindros teoricamente com 2 

mm, entrariam justos e sob pressão. Porém na análise por MEV, observamos que as 

medidas dos cilindros experimentais foram discretamente maiores do que as 

medidas teóricas dos cilindros, confirmando a dificuldade em implantá-los com 

pressão digital na perfuração. Além disso, durante a instalação dos implantes, 

observamos mais facilidade em pressionar digitalmente os implantes de ZnHA do 

que os de HA, fato esse que pode ser explicado pela maior solubilidade e menor 

dureza dos cilindros de ZnHA constatadas durante a inserção do material. 

Conseqüentemente, a adaptação desses implantes ao defeito cirúrgico poderia 

justificar uma menor área entre implante e osso, ou seja, um “gap” menor.  

Os animais foram pesados no pós-operatório, uma vez por semana e 

acompanhados quanto às possíveis complicações. De acordo com a norma ISO, os 

animais devem sempre manter ou aumentar de peso, pois esse é um forte sinal de 

conforto pós-operatório, além disso, os animais devem ser avaliados no pós-

operatório quanto às complicações locais, sistêmicas e comportamento nas gaiolas. 

Nessa pesquisa todos os animais ganharam ou mantiveram seu peso no pós-

operatório, avaliados uma vez por semana, e não houve alteração de 

comportamento dentro da gaiola, observação realizada diariamente por funcionário 

experiente do LPC.  

Quanto aos procedimentos para obtenção dos blocos ósseos contendo o 

cilindro, os mesmos foram realizados sob refrigeração local para evitar a 

desidratação do osso e um possível prejuízo na análise da interface por 

desnaturação e retração do colágeno. De acordo com o protocolo utilizado, os 

blocos desmineralizados foram fixados em solução de formol 10% tamponado em 

pH 7,2, por 48 horas, e o material não desmineralizado foi fixado em álcool 70%. 
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Posteriormente, durante a análise de MET, observamos que a fixação em álcool 

pode ter prejudicado a avaliação do osso periimplantar,  

Comparando-se a análise por infravermelho antes e após a implantação 

dos cilindros de HA e ZnHA, observamos pequenas mudanças nas bandas de 

fosfato e no grupo ZnHA a inclusão de bandas de água, indicando que o biomaterial 

mudou a sua composição química após a implantação, provavelmente pela 

migração de íons através da interface entre osso e cilindro, como descrito 

recentemente (BERTINETTI et al. em 2008). Os dois materiais apresentaram-se 

entre si muito semelhantes na localização das bandas fortes de fosfatos.   

Na análise histológica realizada nas amostras desmineralizadas e 

coradas em HE, não observamos resposta inflamatória na interface osso e cilindro 

em ambos os grupos no corte nível cortical, porém encontrada de forma discreta em 

ambos os grupos no corte nível medular. A resposta inflamatória foi avaliada quanto 

à presença de vasos congestos, infiltrado celular de neutrófilos, linfócitos e 

plasmócitos, macrófagos e células gigantes multinucleadas. Em conjunto, tendo 

como base os parâmetros subjetivos descritos na ISO 10993-6, podemos confirmar 

que ambos os materiais são biocompatíveis uma vez que não se observou nos 

tempos estudados formação de cápsula fibrosa, degeneração tecidual, infiltrado 

inflamatório exacerbado e necrose tecidual. 

Esses resultados podem ser justificados pela realização dos 

procedimentos cirúrgicos obedecendo à cadeia asséptica, esterilização dos cilindros 

previamente à sua instalação, prescrição de antibiótico no trans-operatório e 

também pela biocompatibilidade da hidroxiapatita já conhecida há décadas. Porém 

quanto à zincoapatita, estudos in vitro já mostraram que concentrações de 2,54%, 
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5% e 10% exibiram um efeito inibidor no crescimento e proliferação de 

Streptococcus mutans, os efeitos inibitórios aumentaram proporcionalmente com o 

aumento na concentração de zinco, concluindo que a zincoapatita poderia ser 

aplicada com eficácia como biomaterial antibacteriano (SHI et al., 2008). Contudo, 

estudo anterior mostrou que a HA dopada com Zn2+ não obteve um efeito 

antimicrobiano local para Escherichia coli quando comparada a HA dopada com Ag 

+, concluindo que os íons Ag + reagiram com a E. coli inativando seu metabolismo e 

com isso inibindo a sua proliferação (KIM et al., 1998). 

Os mastócitos são conhecidos como mediadores da resposta infamatória 

aos biomateriais implantados, contribuindo significantemente na determinação da 

extensão e no grau do desenvolvimento da reação de corpo estranho (ANDERSON, 

et al., 2007). Essas células e seus produtos parecem ter um papel relevante na 

patogênese da remodelação óssea (CHIAPETTA & GRUBER, 2006). No presente 

estudo foi realizada a coloração de azul de toluidina nas lâminas das amostras 

desmineralizadas para evidenciar a presença de mastócitos, porém nos três 

períodos estudados, nos dois grupos experimentais e nos três níveis de cortes não 

foi observada a presença de mastócitos. Fouilloux et em 2006, mostraram que na 

análise quantitativa de mastócitos após a realização de exodontias de ratos, 2 picos 

foram observados, com 1 e 9 horas, porém normalizados após 18 horas do 

experimento. No presente estudo o primeiro período analisado foi 7 dias apos a 

implantação, posterior ao possível pico quantitativo dos mastócitos. 

Na análise histológica das amostras desmineralizadas observamos que o 

osso novo inicia a sua formação em direção ao cilindro caracterizando a propriedade 

de osteocondução, esses achados foram observados em ambos os materiais e 

confirmados pela análise microscópica do material não desmineralizados e nas duas 
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análises em microscopia eletrônica de varredura (ERE e ES). A propriedade de 

osteocondução da HA também já foi observada e descrita em estudos anteriores 

(LUCZYSZYN et al, 2005; FERNANDES et al, 2009). Na análise das imagens unidas 

(MIA-SIS) observamos a presença de resíduos eosinofílicos no interior dos cilindros, 

diferente do grupo HA, onde não apresenta qualquer remanescente após a 

descalcificação. Esta observação é bastante comum em materiais à base de 

hidroxiapatita, sendo predominante em materiais com menor cristalinidade, o que 

facilita a adsorção de proteínas a partir dos fluídos corpóreos, os quais não são 

removidos durante a desmineralização das amostras. Desta forma, resta na lâmina 

uma sombra. 

Na análise de EDS-MEV e na microanálise da MET não foi detectada a 

presença do zinco nas amostras já implantadas e incluídas em resina. Como a 

concentração do zinco é pequena e a sua distribuição não é homogênea, torna-se 

difícil a identificação do metal através dessa análise, porém na análise de Micro 

Fluorescência de Raios X com Radiação Síncroton, observamos que a intensidade 

para presença do zinco é alta nos cilindros de ZnHA e ausente nos cilindros de HA, 

confirmando a presença do zinco nesses cilindros estudados, assim como uma 

intensidade baixa de zinco no osso primário do animal e no osso neoformado. Essa 

análise também avaliou a presença de cálcio nos cilindros e no osso neoformado, 

confirmando, então a formação de um osso mineralizado com áreas de osteóide e 

variando a mineralização de acordo com os períodos estudados, sugerindo a 

progressiva mineralização do osso novo. 

Apesar da não observação do zinco nas amostras durante a microanálise 

de EDS, a sua presença foi confirmada na forma em pó pela fluorescência de raios 
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X, pela espectrometria por absorção atômica e pelo teste de dessorção no tampão 

de pH=5,9 e na forma de cilindro pela microfluorescência de Raios X.  

As amostras do pó da zincoapatita foi sintetizada e caracterizada em dois 

lotes diferentes com um intervalo de 15 meses entre as sínteses e os resultados das 

análises de FRX dos pós confirmaram que o biomaterial é reprodutível em escala 

laboratorial.  

Na análise histomorfométrica, observamos que os cilindros de HA e ZnHA 

não foram degradados nos períodos estudados; em parte isso se deve ao processo 

de sinterização e em parte se deve ao processo de compactação dos cilindros, 

tornando-os densos. Por outro lado, a área de osso neoformado entre o implante e o 

osso deve ser considerada como uma área restrita, limitada, onde no curto período 

de avaliação podemos observar a formação de osso progressiva, porém após o 

fechamento deste espaço com o osso novo torna-se impossível avaliar 

comparativamente os dois grupos. Neste estudo pudemos avaliar de forma 

histomorfométrica e comparativa a neoformação óssea em torno dos implantes, pois 

os períodos de avaliação eram curtos permitindo esta análise. Kawamura et al 

(2003), estudaram comparativamente em fêmures de coelhas ZnTCP+HA e 

TCP+HA em curto tempo e mostraram que o composto cerâmico com zinco 

apresentou resultados favoráveis quanto a neoformação óssea em torno dos 

implantes principalmente na região cortical com 2 e 4 semanas, esses resultados 

corroboram com os observados nesse trabalho. Esses autores observaram também 

que no longo período de avaliação (12 a 60 semanas) esse composto se manteve 

mais aderido ao osso cortical do que o grupo controle, porém a reabsorção óssea 

endosteal foi progressiva, o osso neoformado intra-medular foi reabsorvido e a 

aposição óssea sobre o implante na área intra medular foi reabsorvida, entretanto, 



Discussão -  203

resultados preliminares do longo tempo não corroboram as observações desses 

autores. Li et al avaliaram cilindros de ZnTCP e TCP implantados em tíbias e 

fêmures de coelhos, observaram que os implantes com 0,03, 0,06 e 0,10% de zinco 

promoveram neoformação óssea, porém acima e inclusive 0,06% com resposta 

inflamatória e os implantes contendo 0,03% de zinco obtiveram os melhores 

resultados quanto a neoformação óssea e sem resposta inflamatória. Os autores 

concluíram que essa resposta de promoção de neoformação é atribuída à liberação 

de zinco dos cilindros. Nossos resultados mostraram que a ZnHA a 0,5% também 

promoveu neoformação óssea e não houve resposta inflamatória nos períodos 

analisados. 

Estudos histomorfométricos em calvária de ratos (FERNANDES et al, 

2009) utilizando ZnHA 5% também não observaram resposta inflamatória nos 

períodos de 30, 60 e 180 dias. Após seis meses de implantação, a resposta da 

ZnHA foi semelhante ao enxerto ósseo autógeno no que se refere à reparação 

óssea e a zincoapatita 5% foi considerada osteocondutora, portanto a utilização 

desta concentração in vivo mostrou ser bioativa e biocompatível. Esses resultados 

corroboram com os estudos de Lima et al (2006) que avaliaram a citotoxicidade da 

ZnHA 5% e concluíram que o efeito do Zn como elemento citotóxico mostrou-se 

dose-dependente, mas não foi observado nos ensaios in vivo. 

 



 

7 CONCLUSÕES 

• A implantação de uma rotina nos testes de implantação para 

análise de materiais cerâmicos baseada na norma ISO facilita o 

planejamento, execução e a análise comparativa dos resultados; 

• A adição de 0,5% de zinco altera as propriedades químicas e 

físicas da hidroxiapatita adicionando uma fase β-TCP;  

• A adição do zinco à hidroxiapatita não promoveu maior formação 

óssea em relação à HA nos Períodos avaliados (p<0,05); 

• A ZnHA 0,5% é biocompatível e osteocondutora; 

• Os cilindros de HA e ZnHA implantados apresentam alteração das 

propriedades físicas e químicas; 
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ANEXO 1 

CONFIGURAÇÕES DO SOFTWARE IMAGE-PRO® PARA CAPTURA 
DAS IMAGENS 

Set up 
Configure 

Select Settings – HE 10X 
Active Câmera Settings 

Preview 640 X 480 
(Full frame, RTV) 

 

Acquire 
 1280X 960 

Bit-depth 
24-bit color 

Color interpolation 
High quality color 

(bicubic interpolation) 
Calibration 

 
Enable dark frame 

subfraction 
New dark frame image 

Average: 3 frames 
Exp. Time: 10 sec. 

Enable background 
correction 

Streaming Information 
Frame image size: 

2560X1920 
 

QImaging system files and libraries 
Version 1.68 

IMAGE PREVIEW 
New  

image 
Enable multiple 
Image capture 

N° of 
image:1 

Minutes/ seconds:0 
Milliseconds: 21 

Gain 
1.100 

Auto-
apply 

changes
ACQUIRE 

Minutes/seconds:0 Milliseconds: 
4.30 

Gain 1.200 

CAMERA FEATURES 
Advanced options 

 
 

Auto White balance 

Gamma 
(preview/acquire):1 

Off Set 
(preview/acquire):479 

Red: 1.4510 
Green:1 

Blue:1.4670 
INTEGRATION MACROS 
No integration None 
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ANEXO 2 
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APÊNDICE 1 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Página 1-3 Código 

CA-POP-RD 001 Data Emissão Data de Vigência Próxima revisão Versão n°1 

LABORATÓRIO DE BIOENGENHARIA E BIOMATERIAIS, NUCLEO DE TERAPIA CELULAR – UFF 

ASSUNTO: PREPARO DA AMOSTRA TIPO CILINDRO PARA TESTE DE 
BIOCOMPATIBI:IDADE DE MATERIAIS 

 

A- OBJETIVOS 

Estabelecer procedimento operacional padrão para a confecção da 
amostra em forma de cilindro para teste de biocompatibilidade de biomateriais. 

B- ALCANCE 

Laboratório de Bioengenharia e Biomateriais (Niterói), Núcleo de Terapia 
Celular (Niteroi) e do Laboratório de Pesquisa Animal Prof. Firmino M. Filho 
(Cachoeiras de Macacu) da Universidade Federal Fluminense. 

C- RESPONSABILIDADE 

Responsável pelo projeto de pesquisa. 

D- MATERIAIS 

 1. Materiais para manutenção da matriz metálica 

1.1 Caixa plástica com tampa para manutenção da matriz  

1.2 Óleo de automóvel  

1.3 Componentes da matriz metálica 

A matriz metálica deve ser armazenada em caixa plástica com tampa 
totalmente imersa em óleo de automóvel. 

2. Material para limpeza da matriz metálica antes do uso 

Elaborado Verificado Verificado 1 Aprovação Aprovação  

Final 

Data  
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Página 2-3 Código 

CA-POP-RD 001 Data Emissão Data de Vigência Próxima revisão Versão n°1 

LABORATÓRIO DE BIOENGENHARIA E BIOMATERIAIS, NUCLEO DE TERAPIA CELULAR – UFF 

ASSUNTO: PREPARO DA AMOSTRA TIPO CILINDRO PARA TESTE DE 
BIOCOMPATIBI:IDADE DE MATERIAIS 

 

2.1 Detergente liquido 

2.2 Água corrente 

2.3 Esponja  

2.4 Algodão 

2.5 Agulha descartável 1,20 X 40 mm 

A matriz metálica deve ser cuidadosamente lavada antes do uso para 
remoção  de óleo. Externamente a limpeza deve ser realizada com esponja e 
detergente em água corrente e internamente a luz da matriz deve ser limpa com 
algodão e agulha.  

3. Material utilizado para pesar o pó do biomaterial 

3.1 Balança digital de precisão 

3.2 Biomaterial em pó 

3.3 Espátula 24  

3.4 Potes Dappen plásticos 

O pote Dappen plástico deve ser posicionado no centro da balança digital e 
seu peso inicial deve ser tarado (zerado). Com a espátula 24 retira-se o pó do 
biomaterial do seu recipiente para o centro do pote Dappen já posicionado na 
balança até atingir o peso desejado. 

4. Material para confecção do cilindro 

4.1 Biomaterial em pó já pesado 

4.2 Matriz montada e limpa 

4.3 Espátula numero 24 

4.4 Ácido oléico 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Página 3-3 Código 

CA-POP-RD 001 Data Emissão Data de Vigência Próxima revisão Versão n°1 

LABORATÓRIO DE BIOENGENHARIA E BIOMATERIAIS, NUCLEO DE TERAPIA CELULAR – UFF 

ASSUNTO: PREPARO DA AMOSTRA TIPO CILINDRO PARA TESTE DE 
BIOCOMPATIBI:IDADE DE MATERIAIS 

 

Apos a montagem e lubrificação da matriz, toda quantidade de pó deve 
ser introduzido na luz da mesma. Após o preenchimento da matriz com o pó, a 
matriz deve ser posicionada na prensa a fim de iniciar o processo de compactação. 

E- METODOLOGIA 

1. Seqüência de procedimentos: 
1.1 A matriz deve ser montada e a luz no interior da matriz  preenchida com 

todo o conteúdo de pó calculado e pesado anteriormente e a tampa da 
matriz com o pistão voltado para o interior da luz deve ser encaixada e a 
matriz montada é posicionada no centro da prensa para iniciar a força de 
compactação. 

1.2  De acordo com a norma ISO 10993-6, o cilindro deve ser compactado por 
2 minutos. A força inicial de compactação deve ser de 200 N, após esta 
pressão diminui devido a acomodação do pó no interior da matriz, 
finalizando este período com aproximadamente 170 N. 

1.3 Após a finalização deste processo, a tampa da matriz deve ser removida e 
a peça central é retirada e posicionada superiormente para novamente 
com a força da prensa (100 N) permitir a remoção da amostra pronta do 
interior da matriz. 

1.4 A remoção da amostra deve ser cuidadosa e em local previamente 
identificado. 

1.5 Antes da próxima compactação a matriz deve ser limpa e lubrificada com 
ácido oléico. 

1.6 Ao final do último procedimento de compactação, a matriz deve ser limpa, 
desmontada e imersa em óleo dentro de pote plástico tampado até a 
próxima compactação. 
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APÊNDICE 2 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Página 1-2 Código 

CA-POP-RD 002 Data Emissão Data de Vigência Próxima revisão Versão n°1 

LABORATÓRIO DE BIOENGENHARIA E BIOMATERIAIS, NUCLEO DE TERAPIA CELULAR – UFF 

ASSUNTO: ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL E INSTRUMENTAL PARA A 
REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE IMPLANTAÇÃO 

 

A- OBJETIVOS 

Estabelecer procedimento operacional padrão para todo o procedimento 
de esterilização do material e instrumental para a realização dos procedimentos de 
implantação para testes de biocompatibilidade de biomateriais 

B- ALCANCE 

Laboratório de Bioengenharia e Biomateriais (Niterói) e do Laboratório de 
Pesquisa Animal Prof. Firmino M. Filho (Cachoeiras de Macacu) da Universidade 
Federal Fluminense. 

C- RESPONSABILIDADE 

Cirurgião responsável pelo projeto de pesquisa. 

D- MATERIAIS 

1. Para esterilização em Autoclave 
1.1 Caixa metálica perfurada com tampa envolta por pano ou duplo papel 

grau cirúrgico lacrado e identificado 
1.2  Papel grau cirúrgico  

 
2. Para esterilização em Estufa   

2.1 Caixa metálica com tampa sem perfuração lacrada e identificada 
2.2  Fita crepe para estufa 
 
E- METODOLOGIA 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Página 2-2 Código 

CA-POP-RD 002 Data Emissão Data de Vigência Próxima revisão Versão n°1 

LABORATÓRIO DE BIOENGENHARIA E BIOMATERIAIS, NUCLEO DE TERAPIA CELULAR – UFF 

ASSUNTO: ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL E INSTRUMENTAL PARA A 
REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE IMPLANTAÇÃO 

 
1. Seqüência de procedimentos 

 
1.1 Todo o instrumental cirúrgico a ser utilizado na cirurgia deve ser 

esterilizado em autoclave dentro de caixa metálica com tampa, 
perfurada, lacrada e identificada 
 

1.2  Todo material não metálico como campos cirúrgicos, campos de 
mesa, contra-ângulo, brocas cirúrgicas, gaze e capotes cirúrgico deve 
ser esterilizados em autoclave dentro de papel grau cirúrgico, lacrado e 
identificado. 

 
1.3  As amostras (cilindros) devem ser esterilizadas em caixas metálicas 

sem perfurações, lacradas e em estufa, durante 60 minutos a 200OC. 
 

1.4 Todo instrumental e material esterilizado deverá permanecer lacrado e 
não deverá ser aberto ou ter a fita crepe removida até a abertura da 
embalagem. 

 
1.5 Em caso de violação da embalagem o conteúdo deverá ser esterilizado 

novamente nas mesmas condições citadas anteriormente. 
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APÊNDICE 3 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Página 1-4 Código 

CA-POP-RD 003 Data Emissão Data de Vigência Próxima revisão Versão n°1 

LABORATÓRIO DE BIOENGENHARIA E BIOMATERIAIS, NUCLEO DE TERAPIA CELULAR – UFF 

ASSUNTO: PROGRAMAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MOTOR CIRÚRGICO 
PARA  CIRURGIAS EXPERIMENTAIS 

A- OBJETIVOS 

Estabelecer procedimento operacional padrão para o funcionamento do 
motor cirúrgico para a realização dos procedimentos de implantação para testes de 
biocompatibilidade de biomateriais 

B- ALCANCE 

Laboratório de Bioengenharia e Biomateriais (Niterói) e do Laboratório de 
Pesquisa Animal Prof. Firmino M. Filho (Cachoeiras de Macacu) da Universidade 
Federal Fluminense. 

C- RESPONSABILIDADE 

Cirurgião responsável pelo projeto de pesquisa. 

D- MATERIAIS 

Motor cirúrgico BLM 600 plus 
Contra-ângulo redutor  
 
E- METODOLOGIA 

1-Seqüência para programação do motor 
1- Pressione a tecla com a seta para direita (o modo de programação foi 

ativado) até que o cursor fique piscando em baixo da função peça de mão.  

  2- Como no display, a peça de mão tem valor maior do que o desejado – 
pressione a tecla com a seta para baixo e a mantenha pressionada até que a 
informação 20:1 apareça.  

Elaborado Verificado Verificado 1 Aprovação Aprovação  
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Página 2-4 Código 

CA-POP-RD 003 Data Emissão Data de Vigência Próxima revisão Versão n°1 

LABORATÓRIO DE BIOENGENHARIA E BIOMATERIAIS, NUCLEO DE TERAPIA CELULAR – UFF 

ASSUNTO: PROGRAMAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MOTOR CIRÚRGICO 
PARA  CIRURGIAS EXPERIMENTAIS 

  

  3- Pare de pressionar a tecla  com a seta para baixo. 

  4- Neste momento o peça de mão 20:1 já foi selecionado e o valor da 
velocidade na ponta da ponta ativa foi alterado. 

5- Pressione a tecla com a seta para direita ou para a esquerda até que o 
cursor fique piscando em baixo da função torque.  

6- Como no display o torque tem valor menor do que o desejado – 
pressione a tecla com a seta para cima e a mantenha pressionada até que a 
informação 50N.cm apareça.  

 

PROGRAMA VELOCIDADE PEÇA DE MÃO 

P1 1200 r/min 20:1 

MICROMOTOR TORQUE  % IRRIGAÇÃO  

M1  10 N.cm  20% 

 

7- Pare de pressionar a tecla com a seta para cima. 

8- Neste momento o torque 50 N.cm já foi selecionado.  

PROGRAMA VELOCIDADE PEÇA DE MÃO  

P1 1200  r/min 20:1 

MICROMOTOR TORQUE % IRRIGAÇÃO  

M1 50 N.cm 20% 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Página 3-4 Código 

CA-POP-RD 003 Data Emissão Data de Vigência Próxima revisão Versão n°1 

LABORATÓRIO DE BIOENGENHARIA E BIOMATERIAIS, NUCLEO DE TERAPIA CELULAR – UFF 

ASSUNTO: PROGRAMAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MOTOR CIRÚRGICO 
PARA  CIRURGIAS EXPERIMENTAIS 

 

Depois pressione DUAS VEZES a tecla PROGRAMAÇÃO: 

- a primeira vez para gravar as alterações  
- segunda para voltar a ativar o BLM 600 Plus. 
 

OBSERVAÇÃO 1 : A alteração do valor da velocidade do micromotor 
poderá ser feita pressionando a tecla com a seta para cima ou para baixo, desde 
que o modo de programação esteja desativado.  

OBSERVAÇÃO 2 : A alteração do valor da velocidade do fluxo da bomba, 
em porcentagem, poderá ser feita mantendo a tecla de irrigação pressionada até 
que a porcentagem desejada seja alcançada.  

Irrigação: ativar e desativar a bomba peristáltica (simples toque) - Com 
apenas um toque nesta tecla será ativada ou desativada a irrigação. Quando 
ativada, o led sobre a tecla se acenderá e  

alterar a porcentagem de irrigação - Mantendo essa tecla pressionada, 
será possível alterar a porcentagem de irrigação da bomba peristáltica de 10 em 
10%. Mínima de 10% e máxima de 100%. 

Reversão  

Com apenas um toque nesta tecla a reversão será ativada ou desativada. 
Quando ativada, o led sobre a tecla se acenderá e a caixa de comando emitirá um 
sinal sonoro. 

2- FUNCIONAMENTO DO MOTOR  

Encaixe o cabo de força primeiro no conector de cabo de força e depois 
na tomada da rede elétrica. 

TRABALHANDO COM O PEDAL CONECTADO  

Conecte o pedal na caixa de comando e acione a chave liga/desliga. Ao 
ligar a caixa de comando, o display mostrará as opções programadas pela fábrica  

como “default”, mostrando P1 em modo “run”, o que significa estar pronta 
parauso imediato. Caso deseje verificar as opções dos programas, pressione a tecla  
PROG, no painel frontal continuamente, alterando então as informações no display, 
de P1, P2... P6, sem alterar nenhum dos parâmetros. Nessa condição (modo run), é 
possível apenas aumentar ou diminuir a velocidade de rotação do micromotor,  
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Página 4-4 Código 

CA-POP-RD 003 Data Emissão Data de Vigência Próxima revisão Versão n°1 

LABORATÓRIO DE BIOENGENHARIA E BIOMATERIAIS, NUCLEO DE TERAPIA CELULAR – UFF 

ASSUNTO: PROGRAMAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MOTOR CIRÚRGICO 
PARA  CIRURGIAS EXPERIMENTAIS 

 

pressionando respectivamente a tecla com a seta para cima ou para 
baixo.  

ALTERAR O VALOR DE ALGUMAS DAS FUNÇÕES  

Caso deseje alterar algum parâmetro (velocidade, peça de mão, fluxo de 
bomba, torque e saída do micromotor):  

- Pressione a tecla com a seta para direita do painel frontal, o que inicia o modo 
“programar”.  

- Movimente para a direita ou esquerda o cursor iluminado que aparecerá no display 
pressionando respectivamente a tecla com a seta para direita ou esquerda.- 
Selecione com o cursor o parâmetro que deseja alterar e utilize as teclas coma seta 
para cima ou para baixo para ajuste.  

- Caso queira ajustar mais algum parâmetro, pressione a tecla com a seta para 
direita a fim de movimentar o cursor para a direita ou a  tecla com a seta para 
esquerda a fim de movimentar o cursor para a esquerda. 
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APÊNDICE 4 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Página 1-4 Código 

CA-POP-RD 004 Data Emissão Data de Vigência Próxima revisão Versão n°1 

LABORATÓRIO DE BIOENGENHARIA E BIOMATERIAIS, NUCLEO DE TERAPIA CELULAR – UFF 

ASSUNTO: PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE IMPLANTES DE 
BIOMATERIAIS EM OSSOS LONGOS DE COELHOS PARA TESTES DE 
BIOCOMPATIBILIDADE  

 

A- OBJETIVOS 

Estabelecer procedimento operacional padrão para todo o procedimento de 
instalação de implantes em ossos longos de coelhos para testes de 
biocompatibilidade de materiais. 

B- ALCANCE 

Laboratório de Bioengenharia e Biomateriais (Niterói), Núcleo de Terapia 
Celular (Niteroi) e do Laboratório de Pesquisa Animal Prof. Firmino M. Filho 
(Cachoeiras de Macacu) da Universidade Federal Fluminense. 

C- RESPONSABILIDADE 

Cirurgião responsável pelo projeto de pesquisa. 

D- MATERIAIS 

1. Materiais para procedimentos de degermação e antissepsia 

1.1 Clorexidina degermante: Aplicação de gaze com clorexidina 
degermante e água, esfregar na pata do animal na região que será 
tricotomizada até a formação de espuma. 

 1.2 Clorexidina alcoólica tópica: Após finalizar a tricotomia, 
aplicar clorexidina alcoólica tópica com gaze antes da incisão. 
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2. Materiais para tricotomia dos animais 

 2.1 Navalhete  

 2.2 Lâmina de Gilette tipo 

Montar a lâmina no navalhete e delicadamente realizar a tricotomia no 
sentido contrário dos pêlos do animal. Após a realização da tricotomia, realizar a 
antissepsia da região de acordo com o item 1.2. 

3. Material para a incisão 

 3.1 Cabo de bisturi n°3 

 3.2 Lâmina de bisturi n°15 ou 15C 

Montar a lâmina no cabo para realizar a incisão, utilizar uma lâmina para 
cada animal, evitar reutilizar a lâmina. A incisão deverá ser contínua com a lâmina 
inicialmente em 90° e seguindo em 45° com a cútis do animal e terminando em 90° 
novamente para então remover a lâmina. 

4. Material para descolamento do periósteo 

 4.1 Descolador de periósteo tipo Molt 

Após realizar a incisão, o plano esquelético deverá ser exposto através do 
descolamento periosteal. É muito importante um bom descolamento, com uma 
superfície óssea livre de periósteo para evitar um sangramento desnecessário e 
abundante e também permitir uma boa perfuração óssea. 

5. Material para afastamento 

5.1 Afastadores de Minnessota, Senn-Muller e Ganchos de Guilles 

Após a incisão e descolamento do periósteo, a região que será perfurada 
deverá estar bem exposta, permitindo uma boa visualização para o cirurgião e 
facilidade de inserção de contra-ângulo montado com broca cirúrgica. O auxiliar do 
cirurgião deverá segurar dois afastadores de tecidos, acompanhando o movimento do 
cirurgião. 
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6. Material de corte rotacional (brocas cirúrgicas) 

 6.1 Brocas de diâmetros variáveis 

 6.2 Brocas trefinas de diâmetros variáveis 

As brocas cirúrgicas devem ser encaixadas na extremidade do contra-
ângulo, pra evitar o seu deslocamento e mobilidade durante a perfuração, elas devem 
estar bem fixas e estáveis. As brocas são numeradas de acordo com o seu diâmetro 
variando a perfuração dependendo do porte do animal e do osso que será perfurado. 

 6.3 Contra-ângulo redutor (18:1 ou 16:1) 

O contra-ângulo deve ser encaixado no micro motor, que está conectado 
ao motor cirúrgico por intermédio de cabo elétrico. O contra-ângulo e micro motor são 
acionados através de pedal também conectado ao motor cirúrgico. O contra-ângulo 
deve ser lubrificado a cada uso, com óleo próprio e depois esterilizado. Deve ser 
guardado estéril e lubrificado até o próximo uso.  

 6.4 Motor cirúrgico 

E- METODOLOGIA 

1. Seqüência de procedimentos: 

1.1 Após a finalização dos procedimentos de anestesia geral dos animais 
iniciar os procedimentos de degermação utilizando a solução degermante de 
Clorexidina com gaze e água corrente, esfregando sobre a área que será operada 

1.2 Após a formação de espuma abundante na superfície, iniciar os 
procedimentos de tricotomia com a Gilette montada no navalhete, em movimentos 
lentos e verticais de cima para baixo, tentando evitar cortes desnecessários na pele 
do animal. Tricotomizar a região da incisão com margem de segurança para evitar a 
invasão de pelos na área cruenta durante a cirurgia. 

 1.3   Em caso de anestesia geral por inalação, realizar anestesia infiltrativa 
através da técnica de bloqueio de campo (punções anestésicas em torno da incisão), 
com seringa carpule, agulha gengival e tubete anestésico com vasoconstrictor. Em 
geral 1 tubete de 1,8 ml por pata é o suficiente. 
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1.4    Incisão com cabo de bisturi n°3 e lâmina 15 ou 15C, entrando em 90° 
e depois se mantém em 45° e depois para finalizar a incisão retornar para a posição 
90°. Essa incisão deve envolver os planos pele, tela subcutânea, plano muscular e 
periósteo. A lâmina do bisturi deve tocar diretamente o plano esquelético. 

1.5   Após a incisão de todos os planos deve-se descolar o periósteo e 
manter os tecidos afastados com o auxílio de afastadores tipo ganho de Gillies ou 
Senn-Muller. O auxiliar do cirurgião deve afastar os tecidos com os afastadores 
permitindo uma boa visualização da área ser operada durante todo o procedimento. 

 

1.6   As perfurações devem ser realizadas com brocas cirúrgicas carbide 
em seqüência de acordo com o diâmetro final que se deseja para a perfuração. Nas 
perfurações de 2 mm, uma broca tipo lança deve iniciar o procedimento rompendo a 
camada cortical do osso e permitindo o acesso para a broca esférica de 2 mm, que 
vai finalizar o processo de perfuração. Dependendo do comprimento do implante a 
ser instalado, a broca esférica pode ser substituída por brocas de profundidade com 
marcações na própria broca que guiam a profundidade desejada.  

1.7   Os implantes devem ser instalados após a perfuração, em caso de 
implantes em pó, partículas, grânulos ou esferas, devem ser utilizados um 
instrumento “porta amálgama” para facilitar a introdução dos materiais nas 
perfurações. Em caso de implantes cilíndricos, estes devem ser inseridos digitalmente 
e justos na cavidade cirúrgica, já os implantes tipo parafusos devem ser inseridos 
com o auxílio de chaves próprias para cada tipo de implante ou com contra-ângulo 
em baixa rotação (14 RPM).  

1.8     A sutura deve ser realizada em dois planos: profundo (periósteo - 
plano muscular) com pontos interrompidos e superficial (tela subcutânea – pele) com 
sutura contínua, usando o fio de nylon 5-0. 

1.9     As patas operadas são lavadas com solução degermante (item 1.2) 
e água e o sangue residual removido com água oxigenada 10 volumes.  
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