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RESUMO 
 
PARETSIS, N. F. Avaliação histológica e histomorfométrica da regene ração 
óssea a partir da utilização de mantas ósseas à bas e quitosana, hidroxiapatita e 
colágeno como substituto ósseo em falhas ósseas ind uzidas em tíbias de 
ovinos. [Histological and histomorphometric evaluation of the bone regeneration with 
the use of chitosan, collagen and hydroxyapatite composites as a bone substitute in 
bone defect induced in the tibia of sheep]. 2016. 82 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2016. 
 
Falhas ósseas são comumente encontradas na medicina veterinária em diferentes 

enfermidades, principalmente por traumas em grandes animais. Frequentemente faz-

se necessário auxiliar este reparo tecidual para melhor correção desta falha. Os 

biomateriais foram desenvolvidos para cumprir esta função. A fim de avaliar o 

comportamento celular perante estes substitutos ósseos, a realização de testes in 

vivo é fundamental. A partir da observação da unidade morfofuncional do tecido é 

possível avaliar a quantidade e a qualidade do tecido neoformado. Atualmente, em 

estudos ortopédicos, os ovinos são considerados animais de escolha como modelo 

experimental. Falhas ósseas foram realizadas experimentalmente em ovinos, onde 

foram implantados biomateriais à base de quitosana, hidroxiapatita e colágeno. Após 

60 dias foi realizada biopsia no local do reparo tecidual e por meio da 

histomorfometria, da análise descritiva da microscopia de luz e da microscopia 

eletrônica de transmissão, o tecido neoformado foi avaliado e comparado. Na 

histomorfometria, não houve diferença significativa quanto à quantidade de tecido 

neorformado do grupo controle e do grupo com biomaterial, porém quando 

comparado ao osso pré-existente, retirado no momento da confecção da falha, a área 

de matriz óssea foi menor. Na descrição da microscopia de luz e em maiores 

detalhes na análise ultra estrutural, observou-se o biomaterial em contato íntimo com 

o tecido neoformado, sugerindo boa biocompatibilidade. Foi possível observar o 

padrão da reparação tecidual, onde o membro controle e o membro com biomaterial 

não diferiram quanto à arquitetura tecidual, porém nas amostras com o implante do 

biomaterial foi identificada a presença do mesmo. Todas estas informações sugerem 

que o biomaterial de estudo apresenta potencial para auxiliar na rotina ortopédica de 

grandes animais. 

 

Palavras-chave: Ovino. Biomaterial. Ortopedia. Histologia.   



ABSTRACT  

 

PARETSIS, N. F. Histological and histomorphometric evaluation of t he bone 
regeneration with the use of chitosan, collagen and  hydroxyapatite composites 
as a bone substitute in bone defect induced in the tibia of sheep. [Avaliação 
histológica e histomorfométrica da regeneração óssea a partir da utilização de mantas 
ósseas à base quitosana, hidroxiapatita e colágeno como substituto ósseo em falhas 
ósseas induzidas em tíbias de ovinos]. 2016. 82 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2016. 
 

Bone defects are commonly found in veterinary medicine through different disease 

such as trauma, especially in large animals. Frequently it is necessary to assist this 

tissue repair for better regeneration. Biomaterials in general are designed to this 

function. In order to understand the bone cells in the presence of bone substitutes, 

tests in vivo are essential for these studies. The quantity and quality of new tissue 

formation can be assessed by observation of tissue morphofunctional unit. Currently, 

in orthopedic studies sheep are considerated animals of choice for experimental 

development. Bone defects were performed experimentally in sheep and were 

implanted chitosan, hydroxyapatite and collagen biomaterials. After 60 days, biopsy 

was performed at the site of tissue repair and the new tissue formation was described, 

evaluated and compared by histomorphometry and electronic transmission 

microscopy. After hystomorfometry analysis there was no difference between control 

group and biomaterial group, but when compare with pre-existent tissue, the values 

are smaller. In descriptive analysis was observed intimate contact with biomaterial and 

new tissue formation suggesting biocompatibility. It observed the pattern of tissue 

repair in control group and biomaterial group did not differ in the architecture tissue. 

However, in the biomaterial group was identified presence of the biomaterial in the 

specimen. All these data suggest that the biomaterial study has the potential to 

assistant in orthopedic routine of large animals.  

 

Keywords: Sheep. Biomaterial. Orthopedics. Histology. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A bioengenharia tecidual é um campo multidisciplinar que envolve a aplicação 

de princípios e métodos, da engenharia e das ciências da saúde para assistir e 

acelerar a regeneração ou o reparo de tecidos defeituosos ou danificados 

(OLIVEIRA et al., 2010). 

 Os substitutos ósseos na medicina já apresentam aplicabilidade clínica em 

diversas áreas, entretanto, na medicina veterinária, esta ferramenta não é 

rotineiramente utilizada. Experimentalmente, diversos estudos são realizados 

visando a reparação óssea de diferentes espécies (DORNBUSCH et al., 2010; 

MILORI et al., 2013; MARCONDES, 2014; NÓBREGA, 2014; ALMEIDA, 2015). 

 Materiais com propriedades equivalentes ao tecido hospedeiro, mesmo que 

tenham menor resistência, tendem a apresentar resultados satisfatórios se tornando 

atrativo para estudo de osteossíntese (MILORI et al., 2013). O uso destes enxertos 

ósseos associados a implantes metálicos em grandes animais também é 

considerado quando não há vascularização adequada na lesão, ou as fraturas 

apresentam fragmentos muito pequenos, com perda de volume ósseo. Nestes 

casos, independentemente do tamanho do defeito, a ausência de tecido ósseo, pode 

alterar as concentrações de tensões no implante metálico, causando maior estresse 

no local da lesão (NUNAMAKER, 1999). 

 O uso dos biomateriais inclui desde a avaliação clínica geral do animal até 

suas propriedades sobre o tecido. Histologicamente, o ideal é que os biomateriais 

sejam osteocondutores onde conseguem promover a aposição de tecido ósseo em 

sua superfície, funcionando como um molde que facilite sua neoformação. Este 

molde também deve fornecer substrato no qual as células osteoblásticas possam se 

desenvolver, diferenciar-se e depositar matriz óssea. Outras características 

fundamentais são a biocompatibilidade e a osteointegração, esta última, definida 

como uma ancoragem direta de um implante pela formação de tecido ósseo ao 

redor, sem a presença de tecido fibroso na interface osso-implante (DORNBUSCH et 

al., 2010). 

 Por meio da microscopia de luz é possível descrever e quantificar o 

processo de formação e reabsorção óssea (CORRÊA et al., 2000). A 

histomorfometria, em diferentes métodos de processamento e análises, é uma 
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técnica aceita e bastante utilizada para avaliar diversos biomateriais em diferentes 

espécies (REIS et al., 2010; SELIM, 2012; MARCONDES, 2014; NÓBREGA, 2014). 

 A microscopia eletrônica apresenta alta resolução e mostra imagens nítidas 

do tecido a ser estudado. Enquanto no microscópio óptico a luz é absorvida pelas 

estruturas coradas, na microscopia eletrônica, os elétrons são desviados por 

porções do objeto que contenham átomos de elevado peso atômico (chamados de 

elétron-densas) (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2012). A microscopia eletrônica, embora 

também apresente um corte de duas dimensões tem sido utilizada pelos 

pesquisadores em várias áreas de concentração no estudo de biomateriais 

(OLIVEIRA et al., 2010). 

 A quitosana, a hidroxiapatita e o colágeno são componentes conhecidos 

como biomateriais, assim como suas propriedades. Mantas ósseas com esses 

compósitos foram desenvolvidas e estudadas em testes in vivo e in vitro (AMARAL, 

2006). 

 Este trabalho propõe compreender o biomaterial à base de quitosana, 

hidroxiapatita e colágeno implantado experimentalmente em ovinos em diferentes 

análises microscópicas, microscopia de luz descritiva, histomorfometria e 

microscopia eletrônica de transmissão, a fim de validar e detalhar a 

biocompatibilidade e a osteointegração do substituto ósseo escolhido na espécie 

experimental, considerada de médio porte. Com o objetivo futuro, de implantar este 

método na rotina ortopédica de animais de grande porte. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  OVINO COMO MODELO EXPERIMENTAL  

 

 

 Cada vez mais os ovinos são utilizados em experimentos ortopédicos 

por meio de avaliações histopatológicas, histomorfométricas, exames de imagem e 

ensaios biomecânicos (DIAS et al., 2008). Em geral, os caninos são considerados a 

espécie de eleição para utilização de animais como modelo experimental em 

ortopedia, porém, nos últimos anos os ovinos vêm sendo utilizados para este 

propósito, sendo considerado modelo valioso para estudar atividade e remodelação 

óssea (MARTINI et al., 2001; PEARCE et al., 2007), principalmente para 

experimentos de doenças metabólicas e implantes em geral (MARTINI et al., 2001; 

YANG et al., 2012).  

Os ovinos como modelo experimental apresentam algumas vantagens: são 

dóceis, de fácil manuseio e hospedagem, oferecem material suficiente para 

realização da histomorfometria, e ainda apresentam alta capacidade de 

remodelação e reparo ósseo, facilitando os estudos (BABIKER, 2013). 

Porém, deve-se considerar que experimentos com ovinos, assim como com 

outras espécies, não fornecem comparação direta nos resultados experimentais 

ortopédicos, pois cada espécie apresenta diferenças particulares no tecido ósseo e 

os resultados devem ser cuidadosamente interpretados (MARTINI et al., 2001). 

Entretanto, esses testes são fundamentais para os pesquisadores validarem seus 

estudos e aplicarem na rotina clínica (KRUEGER et al., 2012). 

 

 

2.2  BIOLOGIA ÓSSEA  

 

 

O tecido ósseo é o constituinte principal do esqueleto, serve de suporte, 

protege os órgãos vitais, proporciona apoio aos músculos esqueléticos e constitui 

um sistema de alavanca que amplia as forças geradas na contração muscular 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2012). Considerado um tecido dinâmico, é capaz de 

sofrer adaptações contínuas durante a vida dos vertebrados a fim de preservar o 
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tamanho, a forma, a integridade estrutural do esqueleto, e regular a homeostase 

mineral (RAGGATT; PARTRIDGE, 2010). 

 O osso é um tecido conjuntivo especializado formado por 60% a 70% de 

cristal inorgânico e 30% a 35% de material orgânico. As principais funções do tecido 

ósseo são hematopoiese, reserva mineral e manutenção da integridade estrutural 

(ANDRADE et al., 2007). Muitos fatores influenciam os tipos e as quantidades dos 

constituintes do tecido ósseo, como idade, espécie, estado de saúde e organização 

óssea, porém, para o osso compacto, na maioria das espécies, observa-se que a 

matriz orgânica constitui cerca de 20% do peso de uma amostra de tecido ósseo 

(BANKS, 1992). 

Na porção inorgânica do tecido ósseo, os íons mais encontrados são o fosfato 

e o cálcio, em formato de cristais com estrutura de hidroxiapatita (Ca10(PO)6(OH)2) 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2012). A composição mineral do ovino não apresenta 

diferenças significativas quando comparada à composição de outras espécies 

(bovinos, humanos e caninos) (BANKS, 1992). A parte orgânica da matriz é formada 

por fibras colágenas tipo I e por pequena quantidade de proteoglicanos e 

glicoproteínas (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2012). 

 Externamente, exceto onde terminam em articulações sinoviais, os ossos são 

envolvidos pelo periósteo, que inclui vasos sanguíneos, uma camada de tecido 

conjuntivo denso fibroso de espessura variável e células osteogênicas. O espaço 

interno dos ossos, inclusive na cavidade medular onde se alojam as células 

responsáveis pela hematopoiese, são revestidos pelo endósteo, composto pelos 

mesmos tipos de células do periósteo, porém, com tecido conjuntivo frouxo 

(SAMUELSON, 2007).  

Macroscopicamente, verifica-se que o tecido ósseo é classificado em osso 

compacto (sem cavidades visíveis) e osso esponjoso (presença de cavidades 

intercomunicantes) (KIERSZENBAUM; TRES, 2012). Entretanto, ambos os tecidos 

podem estar organizados em diferentes configurações que serão visíveis 

microscopicamente (BANKS, 1992).  
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2.2.1 Histologia óssea 

 

 

Histologicamente existem dois tipos de tecido ósseo: imaturo ou primário e o 

maduro, secundário ou lamelar. Os dois tipos possuem as mesmas células e os 

mesmos constituintes da matriz. No tecido ósseo primário, as fibras colágenas se 

dispõem irregularmente sem orientação definida, tem menor quantidade de mineral e 

maior porcentagem de osteócitos comparado ao tecido ósseo secundário 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2012). Frente à necessidade de crescimento do osso, 

seguem os eventos onde o osso primário tende a manter sua forma enquanto 

aumenta de tamanho e torna-se, gradualmente o osso secundário (ARANA; 

KATCHBURIAN, 2012). 

 O tecido ósseo secundário apresenta alinhamento regular das fibras 

colágenas, e é amplamente constituído de matriz óssea depositada em camadas ou 

lamelas. O osso lamelar apresenta quatro padrões distintos: os ósteons ou sistemas 

Harvesianos, as lamelas intersticiais, as lamelas circunferenciais externas e lamelas 

circunferenciais internas (KIERSZENBAUM; TRES, 2012). Nos ossos maduros, o 

padrão de organização se manifesta nas camadas de fibras colágenas depositadas 

umas sobre as outras num padrão helicoidal onde cada camada fica orientada num 

ângulo diferente em relação à camada anterior (podendo ser agudo ou obtuso) 

(BANKS, 1992). 

O osso é composto por três tipos principais de células: os pré-osteoblastos, 

os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Os pré-osteoblastos são células 

mesenquimais indiferenciadas, presente em todas as superfícies não reabsorvidas 

(periósteo e endósteo), provenientes da medula óssea e dos vasos sanguíneos no 

tecido conjuntivo. Essas células diferenciam-se em osteoblastos pelo estímulo dos 

fatores de crescimento e pelas proteínas morfogenéticas (BMP-2) (ANDRADE et al., 

2007). Morfologicamente, os pré-osteoblastos são semelhantes às células 

mesenquimatosas e a presença dessas células mitoticamente ativas, sugere 

comportamento celular compatível ao crescimento, manutenção, remodelamento ou 

reparação óssea (BANKS, 1992). 

Os osteoblastos são células responsáveis pela formação de tecido ósseo, 

sintetizam os componentes da matriz orgânica e também armazenam fosfato e 

cálcio, participando da mineralização da matriz (RAGGATT; PARTRIDGE, 2010; 

AZEVEDO et al., 2012). Essas células também secretam proteínas colágenas, não 



23 
 

colágenas, proteoglicanos e metaloproteinases, que regulam fatores de crescimento, 

e citocinas responsáveis pelo desenvolvimento dos osteoclastos e diferenciação de 

várias células hematopoiéticas (ANDRADE et al., 2007). Histologicamente os 

osteoblastos dispõem-se em superfícies ósseas, lado a lado, em arranjo semelhante 

a um epitélio simples. Quando em intensa atividade sintética, são cuboides com 

citoplasma basófilo. A matriz óssea recém-formada, adjacente aos osteoblastos 

ativos e que não está ainda calcificada, recebe o nome de osteóide (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2012). 

Os osteoblastos ainda apresentam numerosos prolongamentos 

citoplasmáticos que se projetam pela matriz, interdigitam-se e prendem-se aos 

prolongamentos de outros osteoblastos pelas junções comunicantes (gap) (ARANA; 

KATCHBURIAN, 2012).  

In vitro, a variedade fenotípica encontrada no osteoblasto ocorre devido aos 

diversos níveis de diferenciação em que se encontram. Estes diferentes estágios 

influenciam na contribuição funcional do tecido em remodelamento in vivo, por 

exemplo, camundongos deficientes de osteoblasto, também são deficientes em 

osteoclastos (RAGGATT; PARTRIDGE, 2010). 

Os osteócitos são osteoblastos que ficam aprisionados dentro da matriz 

durante a mineralização óssea (BANKS, 1992; RAGGATT; PARTRIDGE, 2010). 

Morfologicamente os osteócitos são células achatadas que exibem pequena 

quantidade de retículo endoplasmático rugoso, aparelho de Golgi pouco 

desenvolvido e núcleo com cromatina condensada (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 

2012). Os osteócitos apresentam prolongamentos citoplasmáticos, mobilizam cálcio 

e outros íons da matriz óssea e os transportam através dos canalículos. Esse 

arranjo permite aos osteócitos participar na regulação da homeostasia do cálcio 

sanguíneo, perceber a carga mecânica e transmitir essa informação para as outras 

células dentro do osso (ANDRADE et al., 2007). Estas células também são capazes 

de produzir sinais para remodelação do tecido em resposta a fatores mecânicos 

(ARANA; KATCHBURIAN, 2012). Os osteócitos se encontram encapsulados em 

lacunas dentro do osso mineralizado, representando 90-95% de todas as células do 

tecido ósseo (RAGGATT; PARTRIDGE, 2010). Deve-se ressaltar que tanto os 

osteoblastos quanto os osteócitos nunca ficam em contato direto com a matriz 

mineralizada. Uma camada de matriz orgânica não calcificada, denominada osteoide 

sempre separa os corpos celulares e os prolongamentos da matriz calcificada 

(ARANA; KATCHBURIAN, 2012). 
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Os osteoclastos são células gigantes multinucleadas, capazes de reabsorver 

a matriz óssea (osteoclasia) (BANKS, 1992). A superfície ativa dos osteoclastos, 

voltadas para matriz óssea, apresenta prolongamentos vilosos irregulares. Nas 

áreas de reabsorção de tecido ósseo, encontram-se porções dilatadas dos 

osteoclastos conhecidas como lacunas de Howship. A atividade dos osteoclastos é 

coordenada por citocinas e hormônios (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2012). Pouco se 

sabe sobre os mecanismos que faz com que o osteoclasto reabsorva regiões 

específicas do osso, bem como os mecanismos que controlam o término da 

reabsorção. Além disso, fatores elétricos, mecânicos e o campo gravitacional 

também influenciam na atividade do tecido (ARANA; KATCHBURIAN, 2012).  

Os osteoclastos são adaptados para remover o osso mineralizado da matriz. 

Geralmente são identificados através de marcadores como resistente ao ácido 

tartárico (TRAP) e receptores de calcitonina (RAGGATT; PARTRIDGE, 2010).  

Quando observados no microscópio de luz, os osteoclastos ativos aparecem 

como células com citoplasma acidófilo ou espumoso. Entretanto, ao serem 

examinados ao microscópio eletrônico, mostram ter três regiões bastante 

diferenciadas em seu citoplasma: uma região basal, na qual estão localizados os 

núcleos que variam de 6 a 50; uma região ativa, adjacente à superfície de 

reabsorção óssea e uma região intermediária ou vesicular, localizada entre as duas 

(ARANA; KATCHBURIAN, 2012). 

 

 

2.2.2 Reparo tecidual 

 

 

 A reparação do tecido ósseo deve manter a integridade e a homeostase do 

órgão. Este evento é fortemente coordenado, sincronizado e requer a participação 

de diversas células para assegurar a preservação da massa óssea (RAGGATT; 

PARTRIDGE, 2010). Para que ocorra a reparação óssea, o tecido utiliza os mesmos 

padrões de formação óssea durante seu desenvolvimento, determinado pelo 

ambiente biomecânico fornecido (SHAPIRO, 2008). 

A regeneração óssea ocorre principalmente pela presença de células com 

potenciais osteogênicos, estímulos osteoindutores e meio ambiente mecanicamente 

estável. Após a injúria no tecido ósseo e consequente hemorragia, as estruturas 

adjacentes formam o hematoma. Os fibroblastos adentram a lesão e auxiliam a 
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formação de tecido de granulação, que é composto predominantemente de colágeno 

tipo III. Os condroblastos surgem para formar cartilagem hialina, e os osteoblastos, 

presentes também no periósteo, produzem tecido ósseo (colágeno tipo I). Em 

seguida, o tecido ósseo é substituído, a cartilagem hialina é ossificada e ocorre 

remodelação óssea. A remodelação óssea acontece a partir da deposição de osso 

compacto por osteoblastos nos locais de reabsorção formados pelos osteoclastos 

(BRYDONE; MEEK; MACLAINE, 2010). Esta remodelação se inicia com 

desenvolvimento de atividade osteoclástica adjacente aos vasos sanguíneos 

presentes nos canais Harvesianos (ANDRADE et al., 2007). 

Em ostectomias ou fraturas, durante o reparo tecidual, a principal fonte de 

células osteogênicas é pertencente ao periósteo, ao endósteo, as células 

osteoprogenitoras associadas aos vasos sanguíneos dos ósteons e as células 

mesenquimais da medula óssea. A orientação da matriz pode auxiliar quanto à 

identificação da formação óssea. Nos tecidos neoformados, as fibras de colágeno se 

encontram desorientadas, enquanto no tecido lamelar, são agrupadas em arranjos 

paralelos. Estas fibrilas paralelas alternam em camadas adjacentes longitudinais e 

entre orientações transversais, conhecida como padrão ortogonal (SHAPIRO, 2008). 

As evidências de remodelação óssea ficam gravadas na matriz, e por meio da 

histologia é possível observar características morfológicas que podem trazer 

informações sobre alterações que ocorreram na matriz, ou informações sobre a 

atividade absortiva e formadora. Em qualquer corte transversal do osso compacto, 

os espaços de reabsorção, os ósteons maduros e os ósteons de preenchimento são 

evidentes (BANKS, 1992).  

Alguns marcadores bioquímicos durante a formação óssea também podem 

ser mensurados, como a fosfatase alcalina, osteocalcina, e suas correlações com 

minerais séricos, como cálcio, fósforo, magnésio e cálcio ionizado (DIAS et al., 

2008). 

 

 

2.3 BIOMATERIAIS 

 

 

O biomaterial é uma substância pura ou composta, sintética ou natural, 

utilizada com a finalidade de melhorar, aumentar ou substituir, temporariamente ou 

definitivamente, um órgão ou tecido (AMARAL, 2006; NAVARRO et al., 2008; 
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BRYDONE; MEEK; MACLAINE, 2010; OLIVEIRA et al., 2010). Os biomateriais 

compreendem desde dispositivos biomédicos como biossensores, materiais 

implantáveis como placas metálicas ou substitutos ósseos, dispositivos para 

liberação de medicamentos, órgãos artificiais, entre outros (PIRES et al., 2015).  

Atualmente, observa-se na rotina cirúrgica, o emprego cada vez maior de 

materiais sintéticos que podem ser utilizados como substitutos ósseos (NANDI et al., 

2010; AZEVEDO et al., 2012). Numerosos substitutos sintéticos estão sendo 

desenvolvidos e avaliados em diferentes espécies (EMARA et al., 2013). 

Os enxertos, em geral, apresentam uma divisão clássica: autógenos, 

alogênicos, aloplásticos e xenoenxertos. O autógeno ou autoenxerto é considerado 

quando o tecido é transferido de uma região para outra do mesmo indivíduo. O 

alogênico, conhecido também como homógeno ou homoenxerto, são tecidos 

enxertados entre indivíduos da mesma espécie, porém, com genes não idênticos. 

Os aloplásticos são materiais produzidos de modo sintético, utilizado para 

implantação nos tecidos, como fosfato de cálcio, hidroxiapatita e biocerâmicas. Os 

xenoenxertos, conhecidos também como heteroenxertos ou heterólogos, são 

realizados entre indivíduos de espécies diferentes (ZIELAK et al., 2011). 

Nos últimos 60 anos, os biomateriais podem ser classificados em diferentes 

gerações conceituais: materiais bioinertes (primeira geração), materiais bioativos e 

biodegradáveis (segunda geração), e materiais com objetivo de estimular respostas 

celulares específicas em nível molecular (terceira geração). Estudos posteriores a 

esta classificação não procuraram substituir essas gerações, e sim, aprimorá-las 

cada vez mais (NAVARRO et al., 2008). O objetivo é obter biomateriais que 

apresentem composição, resposta biológica, e propriedades biomecânicas e 

bioquímicas semelhantes ao tecido reparado (AMARAL, 2006). 

O biomaterial não deve apenas preencher a falha óssea, mas sim 

proporcionar um ambiente adequado para que ocorra a migração celular, e 

consequentemente, o reparo ósseo. A fixação do material ocorre em duas fases: 

fixação primária mecânica, isto é, estabilidade biomecânica que ocorre logo após o 

implante do biomaterial, e fixação secundária, causada pela resposta biológica e 

crescimento ósseo (BABIKER, 2013).  

O conceito de bioatividade refere-se a qualquer interação ou efeito que o 

material exerce sobre células a fim de conduzir ou ativar respostas teciduais 

específicas, isto é, comportamento celular (adesão, migração, proliferação e 
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diferenciação), que deve ser influenciado pelas biomoléculas associadas à superfície 

do material (NAVARRO et al., 2008).  

Os biomateriais no tecido ósseo podem atuar principalmente por meio de três 

mecanismos: osteogênese, osteoindução e osteocondução. A osteogênese refere-

se a substâncias capazes de formar osso diretamente a partir de osteoblastos. A 

osteoindução caracteriza-se pela capacidade de o material auxiliar a diferenciação 

das células mesenquimais em osteoblastos. Na osteocondução, o material permite 

aposição de novo tecido ósseo, a partir de um osso pré-existente, formando 

arcabouço para células progenitoras se fixarem (AMARAL, 2006; NANDI et al., 2010; 

BABIKER, 2013; EMARA et al., 2013). Deve-se considerar que processos de 

angiogênese e disponibilidade de nutrientes são fundamentais para estimular a 

regeneração de qualquer tecido após o implante do biomaterial (NAVARRO et al., 

2008). 

Atualmente, existem diversos substitutos de tecidos ósseos disponíveis na 

medicina, variando em relação a sua origem, composição química, ação mecânica e 

configuração espacial. Os biomateriais metálicos apresentam boa resistência 

mecânica e conformabilidade adequada, porém alguns elementos metálicos podem 

ter ação tóxica no ambiente in vivo. Já os biomateriais a base de cerâmica ou 

polímeros se assemelham ao tecido ósseo melhorando a biocompatibilidade, e são 

biodegradáveis, entretanto, não apresentam rigidez estrutural, de forma que não são 

indicados em regiões de grande esforço mecânico (OLIVEIRA et al., 2010). 

Desta última classificação, espera-se que o biomaterial seja biocompatível e 

bioabsorvível, considerando que sua degradação não deve ser citotóxica e sua 

absorção seja proporcional ao tempo da reparação tecidual. O material ideal deve 

possuir uma rede porosa interconectada, constituída de macro e microporos que 

permitam crescimento do tecido interno, vascularização e nutrição adequadas ao 

tecido neoformado (ZIELAK et al., 2011). As propriedades mecânicas apropriadas 

para suportar cargas e manter sua integridade estrutural durante as primeiras etapas 

da neoformação óssea também devem ser consideradas (PEARCE et al., 2007). 

Para testar e avaliar todas as propriedades do biomaterial 

(biocompatibilidade, estabilidade e suporte mecânico) sobre o tecido, testes 

biológicos in vitro podem ser utilizados. Entretanto, a avaliação só será conclusiva 

em testes in vivo (NAVARRO et al., 2008). Os testes in vitro devem ser 

primeiramente realizados para avaliar toxicidade aguda e citocompatibilidade, 

porém, a biocompatibilidade só poderá ser comprovada com testes in vivo (PEARCE 
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et al., 2007). Cada vez mais, estudos buscam descrever a influência do biomaterial 

no comportamento celular, pois quanto melhor osteointegração entre células 

teciduais e implante, mais efetivo será o reparo tecidual (BRYDONE; MEEK; 

MACLAINE, 2010). 

Sem grandes pormenores, o biomaterial pode ser implantado desde que:  não 

desencadeie resposta inflamatória exacerbada; o tempo de degradação do material 

permita a ocorrência do processo de regeneração do sítio comprometido; apresente 

propriedades mecânicas adequadas à aplicação; sua degradação não gere produtos 

tóxicos e que sejam facilmente metabolizados e liberados (OLIVEIRA et al., 2010; 

ALMEIDA et al., 2014). 

 

 

2.3.1 Hidroxiapatita 

 

 

  A hidroxiapatita faz parte de um grupo de minerais chamado apatitas, e 

possui a fórmula química  Ca10(PO4)6(OH)2 (AMARAL, 2006; GUTIERRES et al., 

2006). O uso da hidroxiapatita como biomaterial tem sido pesquisado desde 1970 e 

é bastante documentado na literatura (VITAL et al., 2006; CARLO et al., 2007). As 

hidroxiapatitas de origem sintética ou natural apresentam semelhança estrutural, 

química e física com a matriz mineral óssea (DANTAS et al., 2011). Esta substância 

já foi utilizada na correção de defeitos ósseos no homem e em várias espécies 

animais, com resultados satisfatórios suficientes para ser indicada como alternativa 

para a enxertia óssea na rotina clínica (AMARAL, 2006; VITAL et al., 2006). 

 A característica mais importante da hidroxiapatita é a osteocondução, a qual 

induz crescimento ósseo no interior do enxerto, promovendo a estabilidade e 

manutenção do volume do implante (CARLO et al., 2007; AZEVEDO et al., 2013; 

RODRIGUES, 2013). Além disso, sua utilização é vantajosa, pois apresenta 

composição uniforme, alta biocompatibilidade, não é tóxica, não é alergênica ou 

carcinogênica e sua microestrutura pode ser completamente controlável (VITAL et 

al., 2006).  

Entretanto, a hidroxiapatita apresenta reabsorção e remodelação óssea muito 

lenta, e isto faz com que se mantenha no organismo durante anos. Devido à lentidão 

de reabsorção e de osteointegração, assim como a manutenção dos grânulos no 

local do defeito ósseo, houve necessidade de desenvolver compósitos e pastas com 
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características de biofuncionalidade superiores às dos seus constituintes 

individualmente (GUTIERRES et al., 2006). 

A degradação da hidroxiapatita no organismo depende de fatores como pH e 

composição do biomaterial. Este mecanismo pode ser mediado por dissolução 

química por ação de osteoclastos ou por fragmentação de suas partículas, 

acompanhada de neoformação óssea no interior dos poros (ALMEIDA et al., 2014). 

Outra desvantagem que deve ser citada é que os compostos com fosfato de 

cálcio, onde inclui a hidroxiapatita, são biomateriais quebradiços e apresentam baixa 

resistência à fadiga. Com isso, estes recobrimentos têm sido complementados 

frequentemente com implantes metálicos a fim de auxiliar a fixação biológica (PIRES 

et al., 2015). 

Diversos estudos com hidroxiapatita foram desenvolvidos nos últimos anos. O 

compósito de hidroxiapatita absorvível, denominado T290800-1, foi avaliado como 

biomaterial para regeneração do processo alveolar em cães por meio de análise 

histológica utilizando microscopia de luz. Após 42 dias da colocação do implante foi 

observada formação óssea com início de diferenciação de osso trabecular em osso 

lamelar, caracterizado por amplos canais de Harvers. Porém, foi encontrado também 

osso trabecular não remodelado e áreas de grande neovascularização e hemorragia. 

No grupo controle deste estudo, houve apenas formação de osso trabecular na 

periferia do defeito, sem organização lamelar. Estas informações revelam que a 

hidroxiapatita apresentou propriedades osteocondutoras e acelerou o preenchimento 

dos defeitos provocados experimentalmente (DUARTE et al., 2007). A hidroxiapatita 

também foi estudada, quando associada às proteínas ósseas morfogenéticas em 

modelo experimental com cães, e apresentou sincronização positiva e bons 

resultados quanto à osteocondução durante a cicatrização óssea (NOTODIHARDJO 

et al., 2012). 

 Carlo et al. (2007) avaliaram o efeito osteoindutor da hidroxiapatita sintética 

(HAP-91) implantada no tecido subcutâneo de um canino. Aos 45 dias da colocação 

do biomaterial não foram observadas reações inflamatórias, nem sinal de 

degradação do material. Foram observadas tendências ao encapsulamento e 

presença de tecido conjuntivo fibroso adjacente ao biomaterial. A presença de 

macrófagos e células gigantes multinucleadas ainda se manteve presente em 

grande quantidade neste período. Estas observações foram suficientes para 
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comprovar resposta tolerável no organismo, porém, o biomaterial não foi 

considerado osteoindutor. 

 Em 2010, foi avaliada a biocompatibilidade, osteointegração e biodegradação 

no 8º, 45º e 90º dias após a implantação do biomaterial de hidroxiapatita (à base de 

polihidroxibutirato/hidroxiapatita) em coelhos. Por meio de diversas avaliações, 

incluindo a histológica e a histomorfométrica, foram observadas diferenças 

significativas entre a porcentagem de tecido ósseo e conjuntivo dentro do defeito, 

em todas as datas estudadas. Porém, aos 45 dias, houve predominância de tecido 

ósseo organizado. Durante o experimento foram identificadas células gigantes na 

superfície do fragmento do compósito e ausência de infiltrado inflamatório. Neste 

estudo foi possível comprovar as características testadas deste biomaterial (REIS et 

al., 2010). 

 Em 2014, com o objetivo de avaliar a resposta inflamatória inicial da 

implantação de hidroxiapatita associada a outros biomateriais, foram implantados 

em 15 ratos, discos de hidroxiapatita na calvária, sendo que após 15 dias os animais 

foram eutanasiados para avaliação histológica em cortes descalcificados. Neste 

período, a neoformação óssea ocorreu em todos os grupos e a resposta tecidual aos 

biomateriais foi adequada. Também foi observado presença de células gigantes 

multinucleadas como uma resposta de corpo estranho, porém o estudo ressalta que 

este tipo de reação é importante para a degradação do biomaterial (ALMEIDA et al., 

2014). 

  A Hidroxiapatita tem sido apresentada e comercializada em diversas formas, 

como cerâmicas, com consistência densas ou porosas, blocos e grânulos. Embora a 

hidroxiapatita seja estudada desde 1970 (DANTAS et al., 2011), continua sendo 

objeto de estudos em diferentes porosidades (MARTINS et al., 2010) e associações 

(REIS et al., 2010). 

 

 

2.3.2 Quitosana 

 

 

A quitosana é um biopolímero hidrófilo obtido a partir de quitina, o segundo 

polissacarídeo mais abundante na natureza. Sua principal fonte natural é carapaça 

de crustáceos (SPIN-NETO et al., 2012; DIAS et al., 2013; TAVAKOL et al., 2013). 

Nos últimos anos, o interesse em utilizar a quitosana como biomaterial aumentou de 
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forma significativa, o que expressa grande número de artigos científicos 

relacionados com sua caracterização e testes em geral (DANILCHENKO et al., 2011; 

TAVAKOL et al., 2013). O Japão e os Estados Unidos são considerados os 

principais produtores e consumidores desse polímero em diversas áreas, porém no 

Brasil ainda há poucas publicações relacionadas à quitosana (DIAS et al., 2013). 

A quitosana tem sido considerada como biomaterial de interesse por ser um 

biopolímero não-tóxico, biodegradável e com várias aplicações médicas, 

principalmente no auxílio da neoformação óssea in vivo e in vitro (TSUCHIYA et al., 

2014). Ainda, apresenta propriedades únicas como a flexibilidade, atividade 

antibacteriana, solubilidade em soluções de ácidos orgânicos, biocompatibilidade e 

resistência em ambientes alcalinos (SONG et al., 2014). Além disso, é capaz de 

regular a liberação de agentes bioativos, como fatores de crescimento (TSUCHIYA 

et al., 2014).  

A quitosana também apresenta superfície hidrófila que promove a adesão 

celular, proliferação e diferenciação, e ao contrário de polímeros sintéticos, evoca 

reação mínima de corpo estranho quando implantada (SONG et al., 2014). Estas 

características também foram observadas por diversos estudos clínicos 

odontológicos utilizando a quitosana para reparo em defeitos ósseos, onde não se 

observou reação inflamatória ou alérgica após sua implantação (SPIN-NETO et al., 

2012). 

No entanto, a quitosana sozinha não é considerada material ideal para a 

reparação tecidual, e sua bioatividade precisa ser melhorada por meio da 

combinação com outros compósitos (TAVAKOL et al., 2013). Quando associada à 

hidroxiapatita, tende a apresentar boa osteocondução (NANDI et al., 2009). 

Acredita-se que este biomaterial é capaz de influenciar todas as fases de 

reparação tecidual. In vivo, é capaz de estimular a proliferação de fibroblastos e 

modular a migração de neutrófilos e macrófagos, modificando, assim, o subsequente 

processo de reparação (SPIN-NETO et al., 2012). 

Em estudo experimental utilizando 40 ratos Holtzman foram confeccionados 

defeitos ósseos de 8mm nas calvárias, onde foram implantados quitosana de baixo 

peso e de alto peso molecular, e cloridrato de quitosana de baixo e de alto peso 

molecular. A reparação tecidual foi avaliada em dois períodos (15 e 60 dias) por 

exame radiográfico, e concluiu-se que o biomaterial em questão não aumentou a 

densidade óssea (SPIN-NETO et al., 2012). 
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Foi realizado estudo com compósito à base de hidroxiapatita e quitosana, com 

o objetivo de caracterizá-lo e testá-lo quanto ao seu comportamento in vivo em ratos 

com falhas de 2mm de diâmetro na tíbia. Em 24 dias, o tecido ósseo neoformado 

ocupou quase todo o defeito ósseo e o implante se apresentava estreitamente 

integrado à matriz óssea. Os resultados deste estudo sugeriram elevado potencial 

para a utilização deste composto associado para utilização na ortopedia e 

estomatologia (DANILCHENKO et al., 2011). 

Outro estudo experimental comparando a utilização de dois biomateriais (à 

base de hidroxiapatita com quitosana e outro à base de colágeno) em calvária de 

ratos demonstrou que, embora a quantidade de tecido ósseo neoformado não 

apresentou diferença significativa entre os biomateriais, houve diferença comparada 

ao controle negativo (defeito sem nenhum implante) (SONG et al., 2014).  

 

 

2.3.3 Colágeno 

 

 

O colágeno, utilizado como biomaterial, apresenta importantes características, 

como baixo índice de irritabilidade ou alogenicidade, boa biodegradabilidade, 

biocompatibilidade, agente hemostático, habilidade em promover crescimento celular 

e susceptibilidade às modificações químicas (AMARAL; 2006). O colágeno como 

biomaterial também é conhecido por apresentar propriedades osteoindutoras 

(BABIKER, 2013) que podem ser potencializadas quando associadas à 

hidroxiapatita ou fosfato tricálcio (NANDI et al., 2010). Além disso, o colágeno 

participa no controle da estrutura do tecido a ser formado (SHIRANE et al., 2010). 

Como biomaterial, pode ser apresentado em diversas formas, como esferas, 

membranas (PETTIAN et al., 2014) e géis injetáveis (GOISSIS; GÓES, 1997). 

Foi realizado estudo com membranas de colágeno derivadas de serosa de 

intestino bovino em falhas ósseas experimentais em ratos. Após duas semanas da 

implantação do biomaterial, notou-se neoformação óssea de natureza imatura, 

projetada nas margens do defeito em todos os grupos, e na análise estatística, 

observaram-se maiores valores de volume relativo de neoformação óssea nos 

grupos que receberam a membrana (PETTIAN et al., 2014). 

Matrizes de colágeno foram implantadas no subcutâneo de 30 ratos em outro 

estudo, e após 30 dias foi observado infiltrado inflamatório mononuclear associado à 
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proliferação de fibroblasto, neovascularização e início de maturação de tecido 

conjuntivo fibroso. Com 45 dias, foi observado predomínio de macrófagos 

circunscritos por tecido conjuntivo fibroso com necrose e calcificação central. Não 

houve rejeição do implante, evidenciando sua biocompatibilidade (FILADELPHO et 

al., 2009). 

Outro estudo utilizando hidroxiapatita ou colágeno em fraturas provocadas 

experimentalmente na fíbula de 15 ratos, também foi observada pouca neoformação 

óssea, porém, em maior quantidade nos animais onde o colágeno foi implantado. 

Neste experimento, pôde-se observar biocompatibilidade e capacidade 

osteocondutora dos dois biomateriais, sendo capaz de estimular a osteogênese 

mesmo nos ossos com funções mecânicas e morfológicas secundárias, como a 

fíbula dos ratos (SHIRANE et al., 2010). 

No entanto, o colágeno apresenta custo relativamente alto para sua 

purificação e, quando isolado, apresenta variabilidade quanto ao tamanho das fibras, 

impurezas e densidades de ligações cruzadas que estabilizam a estrutura de suas 

fibrilas (PETTIAN et al., 2014). 

  

 

2.3.4 Compósitos 

 

 

Mantas ósseas à base de hidroxiapatita, colágeno e quitosana, em diferentes 

proporções, utilizadas como substituto ósseo, foram testadas experimentalmente in 

vitro e in vivo em relação à biotoxicidade e à biocompatibilidade, respectivamente. 

O biomaterial utilizado neste experimento foi tema da dissertação de 

mestrado da Escola de Engenharia de São Carlos, Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto e Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo. 

A hidroxiapatita foi obtida através da desproteinização de osso bovino. A matéria-

prima utilizada a partir do colágeno foi o tendão de origem bovina e a quitosana foi 

obtida a partir do gládio de lula (Anexo A). No estudo, não foi observado toxicidade 

celular e observou-se resposta inflamatória discreta, permitindo crescimento tecidual 

favorável (AMARAL, 2006). 

 Em 2014, este mesmo compósito foi implantado em ovinos a fim de avaliar o 

comportamento biológico frente à implantação em osso III/IV metacarpianos. Neste 

estudo, não foram observadas alterações no exame físico dos animais que foram 
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mantidos com bandagem compressiva até a realização da biopsia. Na avaliação 

termográfica o membro controle e o membro com implante seguiram os mesmos 

padrões; as avaliações radiográficas e ultrassonográficas sugeriram que o membro 

controle e com compósito, se encontravam em fases semelhantes de preenchimento 

de falha. Na histomorfometria em cortes calcificados, após 60 dias do implante, 

observou-se maior porcentagem de tecido neoformado no membro controle, quando 

comparado ao membro com compósito (MARCONDES, 2014). 

 Em 2015, o mesmo grupo de pesquisa realizou estudo biomecânico do 

mesmo biomaterial, com a metodologia semelhante do trabalho citado acima, porém 

os ensaios biomecânicos foram realizados após 180 dias da colocação do implante. 

Neste estudo, foram mensuradas algumas propriedades biomecânicas como força 

máxima, rigidez, momento e deformação máxima dos membros com o implante do 

biomaterial e o membro controle. Por meio da análise estatística não houve 

diferenças estatísticas nas análises mensuradas. Concluiu-se que o compósito de 

quitosana, hidroxiapatita e colágeno não interferiu na consolidação óssea de III/IV 

metacarpianos de ovinos após 180 dias da implantação (ALMEIDA, 2015). 

 

 

2.4 ANÁLISES HISTOLÓGICAS 

 

 

O exame histológico permite estudar o padrão de regeneração do tecido 

ósseo e consegue caracterizar a atividade celular frente ao biomaterial implantado 

(EMARA et al., 2013). A histologia de cortes descalcificados preserva a porção 

celular do tecido ósseo, permitindo seu estudo (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2012). 

A histologia visualizada na microscopia de luz permite a análise da arquitetura 

óssea e fornece dados para a determinação qualitativa das células e componentes 

da matriz extracelular que circundam o biomaterial (NOBREGA, 2014). A histologia 

por meio da microscopia eletrônica de transmissão evidencia fatores ultra estruturais 

celulares e da matriz óssea que permite estudar detalhes do processo de formação 

e reabsorção ósseo associado a substitutos ósseos, bem como sua biodegradação 

(BORGES et al., 2000). 

A histomorfometria óssea é um dos métodos tradicionais para avaliação da 

microarquitetura óssea trabecular, permitindo quantificar as estruturas ósseas e seu 

processo de formação e reabsorção (CORRÊA et al., 2000; CARVALHO et al., 2010; 
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KULAK; DEMPSTER, 2010). Esta análise é utilizada para estudo, diagnóstico, 

controle de doenças metabólicas (OLIVEIRA et al., 2014; HADDAD et al.,2015), e 

estudos na avaliação de biomateriais em tecido ósseo (AZEVEDO et al, 2013).  

Embora seja considerado um método invasivo, devido às amostras para os 

cortes histológicos serem obtidas por meio de biopsias ou ex-vivos, este método 

pode fornecer dados quantitativos e qualitativos, no qual pode incluir contagem de 

células, arquitetura óssea (HERNANDES et al., 2012) e/ou quantificação da matriz 

orgânica (HADDAD et al., 2015). É importante ressaltar que estes dados podem 

estar sujeitos a erros de interpretação resultante do processamento histológico 

(HERNANDES et al., 2012). 

As variáveis histomorfométricas são derivadas de medições primárias feitas 

no microscópio como área, perímetro, espessura com unidades padronizadas pela 

American Society of Bone and Mineral Research. Entre os parâmetros de 

remodelação óssea, é possível obter informações sobre a quantidade óssea não 

mineralizada (osteóide), e extensão de reabsorção (KULAK; DEMPSTER, 2010). 

Ao utilizar este tipo de análise em ensaios in vivo, a interação celular também 

pode ser realizada de forma padronizada, qualificada e quantificada (PEARCE et al., 

2007). Ainda, a associação entre a análise histológica e o estudo histomorfométrico 

permite a elaboração de produtos mensuráveis da interação do biomaterial 

implantado com o tecido ósseo (NÓBREGA, 2014). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

Descrever histologicamente o tecido neoformado na presença do biomaterial 

composto de quitosana, colágeno e hidroxiapatita, a partir de falhas ósseas 

induzidas experimentalmente na tíbia de ovinos, e compará-lo com o membro 

contralateral (membro controle).  

Caracterizar o reparo ósseo de forma qualitativa e quantitativa, por meio de 

microscopia eletrônica de transmissão e histomorfometria de fragmentos ósseos 

descalcificados, avaliando o tecido neoformado na presença do biomaterial e do 

membro controle, e ainda, compará-los com o fragmento ósseo colhido no momento 

da confecção da falha. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

4.1 ANIMAIS 

 

 

 Foram utilizados seis ovinos, fêmeas, adultas, raça Santa Inês, 32 ±6 

kg. Durante o período de adaptação e no transcorrer do estudo, os animais foram 

mantidos em regime de estabulação (2 animais por baia), receberam água e feno de 

tifton à vontade, além de alimento concentrado comercial peletizado na proporção de 

1% do peso vivo, considerando dieta de manutenção. Na chegada dos animais ao 

Hospital Veterinário da FMVZ-USP (Serviço de Cirurgia de Grandes Animais), foram 

identificados, vacinados contra clostridioses1 (primeira dose e reforço após 30 dias) 

e foram realizados exames laboratoriais (hemograma completo, perfil hepático e 

perfil renal). Os animais também foram vermifugados com moxidectina2 ou 

levamisol3, e mantidos estabulados em todo o período de avaliação.  

 

 

4.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

Os ovinos foram submetidos à ostectomia circular de cinco milímetros de 

diâmetro, em ambos os membros pélvicos, transpondo somente a cortical-cis, em 

terço proximal da diáfise da tíbia. O fragmento retirado no momento da confecção da 

falha também foi submetido à análise histológica para possível comparação da 

regeneração óssea. Seguindo estudo aleatório foram implantadas mantas ósseas de 

quitosana, hidroxiapatita e colágeno nas falhas ósseas na diáfise da tíbia de um 

membro (Quadro 1). No membro contralateral, as falhas não foram preenchidas, 

servindo como controle do remodelamento ósseo. Após 60 dias, os animais foram 

submetidos novamente ao procedimento cirúrgico para realização de biopsia óssea 

na região de interface osso/implante e osso/tecido neoformado. Este material foi 

submetido ao processo de descalcificação e processamento para análise histológica 

                                            
1 Sintoxan Polivalente T®, Merial Saúde Animal, Paulínia- SP, Brasil.  
2 Ripercol® , Fort Dodge, Campinas- SP, Brasil. 
3 Cydectin Injetável Ovinos®, Fort Dodge, Campinas, Brasil.  
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por meio de microscopia óptica e microscopia eletrônica de transmissão para 

descrever, quantificar e qualificar o tecido ósseo neoformado de cada amostra, e 

compará-las.  

 
Quadro 1- Distribuição do biomaterial no modelo experimental - São Paulo - 2016 

Identificação do ovino Membro escolhido para o implante do 
biomaterial 

Ovelha 01  Pélvico direito 

Ovelha 02  Pélvico esquerdo 

Ovelha 03  Pélvico esquerdo 

Ovelha 04  Pélvico direito 

Ovelha 05  Pélvico esquerdo 

Ovelha 23  Pélvico direito 

Fonte: (PARETSIS, N. F., 2016) 
  

 

4.2.1 Procedimentos Anestésico e Cirúrgico 

 

 

Os animais foram submetidos a anestesia geral inalatória, após 48 horas de 

jejum alimentar e 8 horas de jejum hídrico, seguindo o seguinte protocolo: 

medicação pré-anestésica com cloridrato de xilazina4 (0,05 mg/kg, I.V.), indução 

anestésica com propofol5 (6 mg/kg, I.V.), manutenção da anestesia com isoflurano6 

vaporizado em oxigênio 100%. Em seguida, os animais foram preparados para 

procedimento cirúrgico de forma antisséptica.  

Após posicionamento em decúbito lateral para o procedimento, o acesso à 

área escolhida foi localizado entre cinco e sete centímetros, na face medial, distal ao 

côndilo medial da tíbia. Para confirmar o local do procedimento, após as 

mensurações com a régua sobre o membro, foram realizadas no centro cirúrgico 

projeções radiográficas7 lateromedial, em cada animal, com agulha posicionada 

indicando a região de interesse. Realizou-se incisão semilunar de pele e subcutâneo 

de aproximadamente quatro centímetros, até a exposição do periósteo da tíbia. 

Realizou-se incisão do periósteo com o mesmo formato da incisão de pele, e 

elevação do mesmo até a exposição parcial da superfície óssea.  

                                            
4Rompum® , Bayer Saúde Animal, São Paulo, S.P., Brasil.  
5Propovan®, Cristália, Itapira, S.P., Brasil. 
6Isoforine®, Cristália, Itapira, S.P., Brasil.  
7Sound Eklin Mark 2, Carlsbad, C.A., Estados Unidos  
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Com dimensão de cinco milímetros de diâmetro, a falha foi realizada 

utilizando serra trefina acoplada a uma perfuradora elétrica8, sob irrigação contínua 

com solução de NaCl 0,9% (Figura 1). 

 

Figura 1 - Procedimento cirúrgico para a confecção do defeito ósseo - São Paulo - 2016 

 
Fonte: (PARETSIS, N. F., 2016) 
Legenda: Incisão de pele e subcutâneo de aproximadamente 4 cm (A); exposição do segmento da 
tíbia (B); marcação do defeito ósseo com serra trefina (C); aspecto da tíbia após a marcação da falha 
óssea (D).  

 

A profundidade da falha foi determinada individualmente, sendo o limite a 

transposição completa da cortical-cis de cada animal, e em seguida foi implantada a 

manta óssea (Figuras 2 e 3). O implante foi recoberto pelo periósteo e subcutâneo, 

que foi suturado com fio poliglecaprone 25 nº 2.0, padrão de sutura simples 

contínuo. A síntese de pele foi feita com fio nylon nº 2.0, em padrão simples 

separado. Após procedimento em um membro, foi seguido o mesmo protocolo para 

confecção da falha no membro contralateral, que foi considerado controle de 

remodelamento. Esta primeira amostra foi dividida e processada para avaliação da 

                                            
7 TRS Modular Drive®, Synthes® , Solna, Suíça.  
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microscopia eletrônica de transmissão e histomorfometria, respectivamente (Figura 

4). 

 

Figura 2 - Comparação dos membros controle e com implante do biomaterial - São Paulo - 2016 

 
Fonte: (PARETSIS, N. F., 2016) 
Legenda: Defeito ósseo de 5mm sem preenchimento (membro controle) (A); defeito ósseo de 5mm 
preenchido com biomaterial (B). 
 
 
Figura 3 - Biomaterial esterilizado utilizado no experimento - São Paulo – 2016 

 
Fonte: (PARETSIS, N. F., 2016) 
Legenda: Biomaterial esterilizado e cortado sob medida para este experimento. 
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Figura 4 -  Ilustração da divisão das amostras retiradas para a confecção da falha óssea - São Paulo 
– 2016 

 

 

Fonte: (PARETSIS, N. F., 2016) 
Legenda: Ilustração do fragmento retirado para a confecção da falha e dividido para análise da 
microscopia de luz (MO) e microscopia eletrônica de transmissão (MET).  

 

 

Na realização da biopsia foram retirados dois fragmentos ósseos na interface 

osso/implante e osso/tecido neoformado (membro controle), utilizando serra trefina 

para biopsia óssea de 3,5 mm de diâmetro (Figuras 5 e 6).   

 
 
Figura 5 -  Ilustração da biopsia osso-implante e osso-tecido neoformado para estudo - São Paulo - 

2016 

 
Fonte: (PARETSIS, N. F., 2016) 
Legenda: Para a realização da biopsia foram retirados dois fragmentos iguais de 3,5mm na interface 
da falha confeccionada para as diferentes análises microscópicas. 
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Figura 6 - Biopsia após 60 dias do implante - São Paulo – 2016 

 
Fonte: (PARETSIS, N. F., 2016) 
Legenda: Realização da biopsia na interface entre tecido neoformado e tecido pré-existente (A), 
projeção radiográfica lateromedial após a realização da biopsia. 
 

 

4.3 FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

 

 Foram realizados exames físicos e inspeção da ferida diariamente até a 

retirada dos pontos. A inspeção da ferida e dos animais foi mantida até o momento 

das biopsias.  

 A ferida cirúrgica foi higienizada semanalmente com solução fisiológica e 

rifocina tópica. O curativo não apresentava bandagem restritiva, e as feridas foram 

apenas recobertas para evitar contaminação (Figura 7). 

  Os animais foram radiografados semanalmente com o aparelho portátil9 a 

fim de avaliar a integridade e possíveis alterações ósseas durante a reparação do 

defeito ósseo até o momento da biopsia.  

                                            
9 Sound Eklin Mark 2, Carlsbad, C.A., Estados Unidos 
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 Após 60 dias, as biopsias ósseas foram realizadas e os fragmentos 

submetidos a análises histológicas. 

 

Figura 7 - Curativo pós-operatório - São Paulo – 2016 

 
Fonte: (PARETSIS, N. F., 2016) 
Legenda: Aspecto da ferida cirúrgica pós-operatório (A); Curativo para proteção da ferida cirúrgica 
(B).  
 

 

 
4.3.1 Avaliação Clínica 

 

 

 Foram realizados exames físicos diários, onde foram aferidas Frequência 

Cardíaca (FC), Temperatura (Tº), Frequência Respiratória (FR) e Movimentos 

Ruminais (MR).  

À inspeção, os animais foram avaliados quanto ao apetite, ruminação e 

presença ou ausência de claudicação. A ferida cirúrgica foi classificada quanto à sua 

integridade. 
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4.3.2 Avaliação Radiográfica 

 

 

 Foram realizadas projeções lateromedial e caudocranial semanalmente em 

todos os ovinos do experimento. Utilizou-se projeções radiográficas com técnica 

padronizada, com 74 quilovolt (Kv), 0,6 miliamperes (mAs) e um metro de distância.  

 

 

4.3.3 Avaliação Histológica 

  

 

 Todos os fragmentos retirados no momento da confecção da falha foram 

processados para análises na microscopia de luz e eletrônica de transmissão. Este 

procedimento foi realizado para validar a integridade óssea do modelo experimental 

e como controle durante avaliação do reparo tecidual (avaliação das biopsias). 

 

 

4.3.3.1 Microscopia de luz 

 

 

Para análise histológica descritiva de microscopia de luz e histomorfométrica, 

os fragmentos ósseos foram fixados, tamponados, descalcificados e cortados no 

micrótomo seguindo o protocolo de rotina do Laboratório de Patologia Experimental 

da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP):  

  

 Fixação: 

 O material foi coletado e identificado, lavado com solução fisiológica e fixado 

com solução de paraformaldeído e tampão de fosfato de sódio por 48 horas em 

temperatura ambiente. No dia seguinte, os espécimes foram lavados overnight, com 

água corrente e iniciou-se o processo de descalcificação. 

  

 Descalcificação: 

 Os fragmentos foram identificados e imersos em solução com EDTA a 10%, 

pH 7,4 e temperatura ambiente. A solução foi substituída a cada 48 horas por 

aproximadamente 90 dias. 
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 Processamento e inclusão: 

 Os espécimes foram desidratados em concentrações crescentes de etanol, 

diafanizados em três banhos de xilol por duas horas, e incluídos em três banhos de 

paraplast10 de duas horas cada. 

 Foram realizados diversos cortes de 5µm das amostras utilizando 

micrótomo11 e lâminas de aço descartáveis. 

 

 Preparação das lâminas: 

 Os cortes foram corados com hematoxilina e eosina e tricômico de Masson, 

e as imagens foram analisadas e descritas. 

  

 Coleta dos dados: 

Para a aquisição de imagens foi realizada a varredura com área de fração de 

1370279 µm2 registrando o número máximo de campos dentro de cada corte sem 

artefatos, utilizando lentes objetivas de 10x. Cada espécime obtinha pelo menos dois 

fragmentos da mesma amostra, processados em diferentes blocos de parafina, 

obtendo assim, o maior número de cortes em cada amostra. 

As lâminas com coloração tricômio de Masson foram fotomicrografadas no 

microscópio de luz com o auxílio do software12 e posteriormente analisadas em outro 

software13 de seguinte forma: 

As imagens foram transformadas em 8bits (Figura 8A); foram selecionados 

os picos do histograma de tons de cinza que indicavam ser matriz óssea (Figura 8B); 

a área selecionada foi quantificada por porcentagem (Figura 8C). Após coletados os 

dados, as porcentagens foram dispostas em três grupos: amostra obtida no 

momento da confecção da falha, amostra obtida na biopsia do membro com 

biomaterial e amostra obtida na biopsia sem o biomaterial (controle) no software14. 

 
 

                                            
10 Histosec Merck®, Merck Research Laboratories, Darmstadt, Germany 
11 Spencer 820®, American Optical Corpotation, USA 
12 Leica, Leica Aplication Suite  ® (LAS V4,1), Alemanha 
13 WCIF ImageJ 1.49v  ®, National Institute of Health, EUA 
14 Microsoft Office Excel 2010®. 



46 
 

Figura 8 - Ilustração da metodologia utilizada para quantificação de matriz óssea dos cortes 
histológicos - São Paulo – 2016 

 
Fonte: (PARETSIS, N. F., 2016) 
Legenda: Fotomicrografia da microscopia de luz ajustada em 8bits (A); histograma (B); mensuração 
fornecida em porcentagem (C).  

 

 

 Foi observado um padrão de normalidade não-paramétrico onde os três 

grupos foram inseridos na análise de variância Kruskal-Wallis p<0.001. As amostras 

obtidas na biopsia (com biomaterial e controle) foram submetidas ao Teste de Mann-

Whitney p=0.176. 

As lâminas com coloração de hematoxilina e eosina foram descritas e 

comparadas com o auxílio do microscópio de luz dos diferentes grupos. 
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4.3.3.2 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

 

Para análise histológica de microscopia eletrônica de transmissão, os 

fragmentos ósseos foram fixados tamponados, descalcificados e cortados seguindo 

o protocolo adotado no Laboratório de Biologia Oral da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo (FO-USP): 

 

Fixador: 

Os espécimes foram coletados, lavados com solução fisiológica e 

imediatamente imersos em solução fixadora a 4% de formaldeído e 0,1% de 

glutaraldeído, tamponado com cacodilato de sódio 0,1M e pH 7,2.  

O recipiente contendo o espécime junto ao fixador foi colocado em outro 

recipiente contendo gelo, para posterior irradiação em um forno micro-ondas15 

operando em potência 100% em três ciclos de cinco minutos cada, com temperatura 

máxima de 37ºC. 

Em seguida os fragmentos ósseos foram colocados em outro recipiente com 

fixador por quatro horas. Na sequência com este mesmo fixador, o recipiente foi 

colocado na geladeira overnight a 4ºC. No dia seguinte, as amostras foram lavadas 

em tampão cacodilato de sódio 0,05M, e a cada 10 minutos, o tampão foi substituído 

por seis vezes. 

 

 Descalcificação: 

 Os espécimes foram colocados em cassetes individuais e imersos em 

solução de EDTA a 4,13%, pH 7,2, substituída a cada 48 horas. Este procedimento 

foi realizado por aproximadamente 90 dias. Após o período de descalcificação 

procedeu-se o corte no eixo longitudinal de cada amostra, e as porções obtidas 

foram destinadas ao processamento de inclusão em resina Spurr16 (análise ultra 

estrutural). 

  

 Processamento e inclusão: 

 As amostras foram lavadas com tampão cacodilato a 0,05M com 6 a 8 trocas 

da solução a cada 10 minutos. Subsequente, os espécimes ficaram por 2 horas em 

                                            
15 Pelco 3440, Ted Pella, Redding, CA, USA 
16 Eletron Microscopy Science, Hatfiled, PA, USA 
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tetróxido de ósmio a 1%, pH 7,4, e foram desidratados em ordem crescente de 

etanol por 5 minutos e acetona por 10 minutos, respectivamente. 

 Em seguida, os espécimes foram infiltrados e incluídos em resina Spurr em 

formas de silicone, cuja polimerização ocorreu por 72 horas em 60ºC em ambiente 

sem umidade. 

 

 Cortes: 

 Para localizar a região de interesse, os blocos de resina foram cortados com 

espessura de 1µm de espessura com o micrótomo17 com facas de vidro18, e coradas 

com solução alcóolica de azul de toluidina. Foram selecionadas e realizadas a 

trimagem das regiões de interface do biomaterial e tecido ósseo, para subsequentes 

cortes ultrafinos de 70 nm em um ultramicrótomo19, utilizando faca de diamante20. Os 

cortes foram colocados em telas de cobre de 200 meshes, contrastadas com uranila 

2% e citrato de chumbo. As telas de cobre foram examinadas e fotografadas no 

microscópio eletrônico de transmissão21 equipado com dispositivo de captura de 

imagem digital, operado a 80 kV.  

                                            
17 Microm HM360, Microm, Waldorf, Germany 
18 Knife-maker Leica EM KMR3, Leica, Wetzlar, Germany 
19 Leica Ultracut R, Leica, Wetzlar, Germany 
20 Diatome, Biel, Switzerland 
21 JEOL 1010, JEOL, Tókio, Japan 
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5 RESULTADOS  

 

 

5.1 AVALIAÇÃO CLÍNICA  

 

 

 Os animais foram inspecionados até o momento da biopsia e examinados 

diariamente durante o período pós-operatório (retirada dos pontos). 

 

 

5.1.1 Inspeção 

 

 

Os animais se mantiveram estáveis, e embora estabulados a maior parte do 

tempo, não foi observado nenhum comportamento anormal, impotência funcional 

dos membros ou ausência de ruminação. 

As feridas cirúrgicas foram avaliadas e não foi observada supuração ou 

sensibilidade durante sua manipulação para higienização. 

Em um ovino, após aproximadamente 20 dias da confecção da falha, foi 

identificado aumento de volume de consistência firme na região da ferida cirúrgica 

em ambos os membros. Durante manipulação, o ovino não apresentou sensibilidade 

à manipulação ou claudicação.  

No momento da biopsia, este aumento de volume também foi coletado e 

processado para análise histológica. Utilizando coloração de hematoxilina e eosina 

foi identificado tecido conjuntivo organizado, altamente vascularizado, com áreas 

hemorrágicas, sugestivo de hiperplasia de periósteo.  

 

 

5.1.2 Exame físico  

 

 

 Segue abaixo a avaliação física dos ovinos no período pós-operatório após a 

realização da confecção da falha óssea e a realização da biopsia óssea (Tabelas 1 a 

4).  

 



50 
 

Tabela 1 - Valores mínimo, máximo, mediana e desvio padrão da frequência cardíaca (bpm) durante 
o período pós-operatório - São Paulo - 2016  

Frequência Cardíaca  Pós-operatório confecção da 
falha 

Pós-operatório biópsia  

Mínima  70 60 
Máxima  160 145 
Mediana 89 (±20,34) 96 (±18,5) 
Fonte: (PARETSIS, N. F., 2016) 
Referência de normalidade: 70-80 bpm (PUGH, 2005) 

 

 

Tabela 2 - Valores mínimo, máximo, mediana e desvio padrão da frequência respiratória (mpm) 
durante o período pós-operatório - São Paulo - 2016  

Frequência respiratória  Pós-operatório confecção da 
falha 

Pós-operatório biópsia  

Mínima  14 16 
Máxima  36 104 
Mediana 28 (±5,7) 36 (±25,5) 
Fonte: (PARETSIS, N. F., 2016) 
Referência de normalidade: 12-20 mpm (PUGH, 2005) 

 

 

Tabela 3 - Valores mínimo, máximo, mediana e desvio padrão da temperatura corporal (ºC) durante o 
período pós-operatório - São Paulo - 2016  

Temperatura  Pós-operatório confecção da 
falha 

Pós-operatório biópsia  

Mínima  37,5 38,2 
Máxima  40,2 40 
Mediana  38,3 (±0,4) 39,0 (±0,3) 
Fonte: (PARETSIS, N.F., 2016) 
Referência de normalidade: 38,5-40ºC (PUGH, 2005) 

 

 

Tabela 4 - Valores mínimo, máximo, mediana e desvio padrão de movimentos ruminais (5min) 
durante o período pós-operatório - São Paulo - 2016.  

Movimentos ruminais  Pós-operatório confecção da 
falha 

Pós-operatório biópsia  

Mínima  1 1 
Máxima  6 5 
Mediana 3 (±0,9) 3 (±0,9) 
Fonte: (PARETSIS, N. F., 2016) 
Referência de normalidade: 2 mov/min (PUGH, 2005) 

 
 

Mesmo com o manejo diário, a contenção dos ovinos para a realização do 

exame físico aparentemente causou estresse, porém embora com variações, 

durante todo o período pós-operatório os animais mantiveram os parâmetros dentro 

do padrão de normalidade. 
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5.2 AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA 

 

Segue abaixo a ilustração da evolução radiográfica realizada semanalmente 

nos ovinos, até o momento da realização da biopsia, isto é, após 60 dias da 

confecção da falha (Figura 9). 

Figura 9 - Imagens radiográficas de acompanhamento do período pós-operatório - São Paulo – 2016 

 
Fonte: (PARETSIS, N. F., 2016)  
Legenda: Projeções lateromedial nos dias 15(A), 30(B), 45(C) e 60(D) de pós-operatório da 
confecção da falha; a seta amarela indica a localização da falha óssea em todas as 
projeções. Em todos os momentos, não houve alteração da integridade do osso estudado. 
 

 Nos exames radiográficos não foi encontrada nenhuma alteração da 

integridade do membro ou do defeito ósseo, que comprometesse o experimento até 

o momento da biopsia. 
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5.3 HISTOLOGIA 

 

 

5.3.1 Microscopia de Luz 

 

 

As amostras foram processadas para posterior avaliação morfométrica. Foi 

observado que em relação a área de osso neoformado, a comparação entre os 

membros com implante e os membros controle (sem implante), não foi 

representativa devido ao tamanho e à variação de interface da biopsia (Figuras 10 e 

11). 

 

Figura 10 - Fotomicrografia de microscopia de luz evidenciando a interface entre osso pré-existente e 
osso neoformado na amostra com biomaterial - São Paulo - 2016 

 
Fonte: (PARETSIS, N. F., 2016) 
Legenda: Amostra com a presença do biomaterial, onde destaca-se interface (seta amarela) entre o 
osso secundário e o osso primário (* em preto) e lacunas contendo resquício de biomaterial (setas 
laranja), aumento de 100x.  
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Figura 11 - Fotomicrografia de microscopia de luz evidenciando a interface entre osso pré-existente e 
osso neoformado na amostra sem biomaterial - São Paulo - 2016 

 
Fonte: (PARETSIS, N. F., 2016) 
Legenda: Amostra controle (sem biomaterial) evidenciando interface (seta amarela), osso pré-
existente (* em preto) e osso neoformado (* * em preto), aumento de 100x.  

 

 

 

Quando comparada a porcentagem das amostras do biomaterial e do 

controle, não foram observadas diferenças significativas (Apêndice A), porém 

quando comparada com as amostras obtidas no momento da confecção da falha, a 

quantidade de matriz óssea é menor (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 -  Porcentagem de área de matriz óssea nas amostras de confecção de falha, biopsia com 
biomaterial e biopsia do membro controle - São Paulo - 2016 

 
Fonte: (PARETSIS, N. F., 2016) 
Legenda: Comparação da porcentagem da área de matriz óssea das amostras com 
biomaterial (compósito), controle e da amostra retirada no momento da confecção da falha 
óssea. o, ✳✳✳✳ =  outliers; ♢♢♢♢= média; ─ = mediana. 

 
 

Análise descritiva das amostras: 

 

Nas amostras que continham biomaterial, os cortes histológicos evidenciaram 

fragmento de tecido ósseo compacto exibindo matriz envolvendo material exógeno, 

de aspecto fibrinóide e coloração eosinofílica pálida na coloração em hematoxilina e 

eosina, e azul na coloração por tricrômico de Masson, compatível com biomaterial 

(Figura 12). O tecido ósseo neoformado exibe espaços medulares por vezes amplos, 

com tecido conjuntivo frouxo e tecido adiposo em seu interior. Em áreas focais é 

possível visualizar células gigantes multinucleadas exibindo o material exógeno em 

seu interior. Não há presença de infiltrado inflamatório, nem de necrose (Figura 13). 
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Figura 12 - Corte histológico representativo das amostras com a presença do biomaterial - São Paulo 
- 2016 

Fonte: (PARETSIS, N. F., 2016) 
Legenda: Corte histológico representativo em coloração hematoxilina e eosina em que se nota a presença de 
material exógeno (cabeça de seta preta) envolvido por matriz óssea no tecido ósseo neoformado. É evidente o 
limite desse tecido com o osso pré-existente (seta preta); aumento original de 100x (A); Corte histológico 
representativo em tricrômico de Masson que se nota a presença de material exógeno (cabeça de seta preta), de 
coloração azulada, envolvido por matriz óssea em tecido ósseo neoformado. O limite desse tecido com o osso pré-
existente (seta preta) também é observado; aumento original de 100x (B). 

 

 

Figura 13 - Tecido ósseo neoformado em amostra com biomaterial - São Paulo – 2016 

 

Fonte: (PARETSIS, N. F., 2016) 
Legenda: Detalhe do tecido ósseo neoformado no grupo com biomaterial, em que se nota presença 
de células gigantes multinucleadas, exibindo material exógeno fagocitado (setas pretas); coloração 
hemotoxilina e eosina; aumento original de 400X. 
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Nas amostras controle, isto é, sem o biomaterial, os cortes histológicos 

evidenciaram fragmento de tecido ósseo harvesiano exibindo face com tecido ósseo 

neoformado, de padrão compacto e em remodelamento. Nesse osso neoformado é 

possível visualizar ósteons em organização, grande quantidade de lacunas e 

espaços medulares ora amplos, ora reduzidos (Figura 14A). Em alguns espécimes, 

em áreas focais, foi possível visualizar células gigantes multinucleadas sugestivas 

de osteoclastos, adjacentes ao tecido ósseo no espaço medular (Figura 14B). 

 

Figura 14 - Corte histológico representativo do grupo controle - São Paulo - 2016 

 
Fonte: (PARETSIS, N. F., 2016) 
Legenda: Corte histológico representativo do grupo controle, em que se nota tecido ósseo neoformado 
compacto, exibindo canais de Havers e lacunas contendo osteócitos em seu interior. O limite com o 
osso pré-existente é visível (seta), bem como o grau de remodelamento ainda pouco avançado no osso 
neoformado, Tricrômico de Masson, aumento original de 100X (A); Detalhe do tecido osso neoformado 
no grupo controle, observando presença de células gigantes multinucleadas, adjacentes ao tecido 
ósseo, sugestivas de osteoclastos (setas); coloração hemotoxilina e eosina, aumento original de 400X 
(B).  

 

No tecido pré-existente, retirado no momento da realização da confecção do 

defeito ósseo, como esperado, os cortes histológicos evidenciaram tecido ósseo 

compacto, com inúmeros canais de Havers evidentes e lacunas exibindo osteócitos 

em seu interior (Figura 15). 
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Figura 15 - Corte histológico de tecido pré-existente - São Paulo - 2016 

 
Fonte: (PARETSIS, N.F., 2016) 
Legenda: Fragmento do tecido ósseo pré-existente retirado durante a confecção do defeito ósseo, 
caracterizando tecido ósseo harvesiano bem denso em coloração Tricômio em Masson (tela cheia) (A) e 
Hematoxilina-eosina (tela cheia)(B), aumento original de 100X. 

 

 

 

5.3.2 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

 

Na análise ultra estrutural das amostras de tíbia do defeito controle, sem 

biomaterial, foi observada áreas de tecido ósseo neoformado, contendo uma linha 

cimentante, isto é, a marca entre o tecido pré-existente e tecido neoformado (Figura 

16A). Foi identificado osso primário em remodelação, onde foram observadas tanto 

áreas com fibrilas colágenas densamente dispostas, como áreas com fibrilas 

colágenas com aspecto frouxo (Figura 16B). 

Na interface entre o osso neoformado e o osso pré-existente, constatou-se a 

presença de osteócito recém-incorporado dentro de sua lacuna, com escasso 

citoplasma, compatível ao observado no osteócito maduro. Dentro das lacunas, 

notou-se resquício de matriz orgânica (aspecto granulado) (Figura 16C). 
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Figura 16 - Microscopia eletrônica de transmissão do momento da biopsia no defeito controle (sem 
biomaterial) – São Paulo - 2016 

 

 
Fonte: (PARETSIS, N.F., 2016) 
Legenda: Micrografias eletrônicas evidenciando a linha cimentante (seta branca); aumento de 
15.000x. (A). No osso primário, observam-se áreas com fibrilas colágenas compactadas (seta branca) 
e áreas com fibrilas colágenas frouxas (seta vermelha); aumento de 60.000x (B). Osteócito maduro 
dentro de lacuna recém-formada com resquício de matriz orgânica dentro da lacuna (seta branca); 
aumento de 6.000x (C).  
 

Na amostra do defeito com o implante foi identificada presença do biomaterial 

entremeado à matriz óssea (Figura 17A). O osso primário formado encontrava-se em 

contato íntimo com o biomaterial de estudo (Figura 17B).  

Foi observada imagem sugestiva de linhas ricas em proteínas não-colágenas 

envolvendo todo o biomaterial (Figura 17C). Na amostra onde foi identificado o 

ostéócito recém-formado, em sua porção inferior, verificou-se um gap entre o 

biomaterial e o osteócito (Figura 17D). Quando esta porção inferior do mesmo 

osteócito foi examinada em maior aumento, foi notada presença de um canalículo 

entremeado à matriz, comprovando que o biomaterial não dificultou sua 

comunicação (Figura 17E). Observou-se, também, presença de fibrilas colágenas 

frouxamente dispostas, próximas ao biomaterial (Figura 17F). 
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Figura 17 - Microscopia eletrônica de transmissão do fragmento coletado por biopsia com biomaterial 
- São Paulo - 2016  

 

 

 
Fonte: (PARETSIS, N.F., 2016) 
Legenda: Presença do biomaterial em toda a micrografia; aumento de 3.000x (seta branca) (A). Presença de 
tecido ósseo neoformado (seta vermelha) envolvido no biomaterial; aumento de 25.000x (B). Biomaterial 
entremeado à matriz com imagem sugestiva de presença de proteínas não-colágenas ao redor do biomaterial 
(seta vermelha); aumento de 25.000x (C). Presença do biomaterial em contato íntimo com a matriz óssea, “gap” 
entre o biomaterial e o osteócito (seta vermelha); aumento de 15.000x (D). Porção inferior de osteócito com 
presença de canalículos envolvidos na matriz. Observa-se que o biomaterial não dificultou sua formação; 
aumento de 25.000x (E). Presença de fibrilas colágenas frouxamente dispostas próximas ao biomaterial (seta 
vermelha); aumento de 25.000x (F).  
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Por meio de análise ultra estrutural das imagens foi possível diferenciar o 

colágeno da matéria-prima do biomaterial (Figura 18A) e colágeno frouxo recém-

formado, sugerindo, nesta última identificação, íntima interação entre tecido ósseo 

neoformado e biomaterial (Figura 18B).  

 

 

 
 
Figura 18 - Microscopia eletrônica de transmissão diferenciando o colágeno da matéria-prima do 

biomaterial e colágeno frouxo neoformado - São Paulo - 2016 
 

 
Fonte: (PARETSIS, N. F., 2016) 
Legenda: Colágeno da matéria-prima do biomaterial (seta vermelha); aumento de 80.000x (A). 
Presença de colágeno neoformado entremeado no biomaterial (seta vermelha); aumento de 6.000x 
(B).  
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 6 DIFICULDADES ENCONTRADAS 

 

 

  Um ovino sofreu um acidente durante o período noturno e apresentou fratura 

completa em bisel na altura do defeito ósseo, confeccionado do membro controle 

(sem biomaterial), após 35 dias de pós-operatório. Este animal foi submetido à 

osteossíntese com placa bloqueada (LCP) e parafuso. Foi administrado tratamento 

suporte com cloridrato de amicacina (25mg/kg, IV, SID, 10 dias), cloridrato de 

tramadol (3 mg/kg, BID, IV, 3 dias), fenilbutazona (4mg/kg, IV, SID, 3 dias) e 

cloridrato ranitidina (2mg/kg, IV, SID, 3 dias).  

 O animal apresentou boa evolução pós-operatória e a biopsia do membro que 

recebeu o biomaterial foi realizada após 60 dias. 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

Metodologia proposta 

 

Atualmente os ovinos têm sido utilizados e aceitos como modelo 

experimental, nas pesquisas em ortopedia. Corroborando com as colocações de 

Pearce et al. (2007), o ovino como modelo experimental para análise de tecido 

ósseo neste experimento também foi considerado efetivo para a avaliação clínica e 

histológica, a partir do implante do biomaterial. 

  Neste estudo, os ovinos foram considerados dóceis e de fácil hospedagem 

como citado na literatura, porém, o fácil manuseio deve ser reconsiderado 

(BABIKER, 2013). O experimento propôs a chegada dos animais 30 dias antes da 

realização do experimento para adaptação do ambiente e manejo. Mesmo assim, 

por ser uma espécie com características de presa, graduar a claudicação em 

membro posterior ou a realização dos exames físicos após contenção, sem que os 

parâmetros apresentassem pequena alteração, não foi possível. 

 Ainda, deve-se considerar o risco de fratura ao manejar esses animais no 

pós-operatório (exames físicos e higienização da ferida cirúrgica como por exemplo), 

pois sabe-se que existe fragilidade no tecido ósseo devido ao projeto de pesquisa, e 

o ovino não poupa esforços para demonstrar seu instinto de fuga ao se sentir 

ameaçado. Sugere-se que o período de adaptação seja maior e os animais se 

mantenham em baias individualizadas durante as atividades do estudo.   

 Seguindo as diretrizes de Navarro et al. (2008) o biomaterial deve ser 

testado biologicamente primeiramente in vitro e depois in vivo, para posteriormente 

ser utilizado na rotina. A partir dos testes in vitro e em animais de laboratório deste 

mesmo compósito estudado (colágeno, quitosana e hidroxiapatita) realizado pelo 

instituto de Química de São Carlos (AMARAL, 2006), outros testes in vivo foram 

realizados pelo grupo de pesquisa da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (MARCONDES, 2014; ALMEIDA, 2015). 

Nestes últimos estudos, assim como neste projeto de pesquisa, a mesma espécie 

animal foi utilizada como modelo experimental, com o objetivo de utilizar o animal de 

porte médio para ser avaliado e a partir dos resultados obtidos, extrapolar a 

utilização deste compósito na rotina ortopédica de grandes animais.  
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 Embora Martini et al. (2001) ressaltaram as particularidades de cada espécie 

em testes com modelo experimental, acredita-se que os testes clínicos utilizando 

este biomaterial como adjuvante à reparação tecidual possa ser indicado, e seus 

resultados extrapolados para outras espécies de animais de grande porte. A partir 

da utilização do biomaterial de estudo nos testes clínicos, será possível obter dados 

mais precisos referente a eficácia da osteossíntese com o auxílio deste biomaterial, 

na rotina ortopédica de animais de grande porte. 

 

Procedimentos cirúrgicos 

 

 A falha óssea circular de cinco milímetros de diâmetro na tíbia foi escolhida 

devido ao fácil acesso cirúrgico, onde a região anatômica favorece a exposição da 

superfície óssea, não havendo estruturas anatômicas que possam dificultar a 

avaliação do animal ou a implantação do biomaterial. Desta forma, o tamanho do 

defeito ósseo, embora não seja considerado defeito crítico, possibilitou a avaliação 

do biomaterial de estudo, implantado, sem interferência de outros implantes. 

Em relação à biopsia óssea, a proposta foi quantificar por meio da 

microscopia de luz o tecido neoformado a partir do 60º dia após a implantação do 

biomaterial. No momento da realização da biopsia, e durante o exame radiográfico 

de acompanhamento pós-operatório, foi possível observar claramente a região onde 

foi confeccionado o defeito ósseo, fato também observado no estudo de Spin-Neto 

et al. (2012), onde o biomaterial estudado não alterou a densidade óssea de forma 

significativa.  

Porém, após a exposição óssea durante acesso cirúrgico, 

macroscopicamente, o osso neoformado se apresentou muito semelhante ao osso 

pré-existente não sendo possível distinguir a região exata que deveria se realizar a 

biopsia. Com o auxílio de um material radiopaco (agulha) e exames radiográficos 

transoperatórios foi possível localizar a região da falha para realizar o procedimento. 

Este fato reforça a necessidade do acompanhamento transoperatório com exames 

de imagem para que a localização exata para a realização do procedimento possa 

ser identificada.  

Acredita-se que o período escolhido para realização da biopsia, embora tenha 

sido em apenas um momento (60 dias) foi efetivo, pois foi possível observar a 

arquitetura tecidual e seu comportamento perante a presença do biomaterial e 

realizar comparações entre os grupos. Ainda, foi possível realizar as avaliações 
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clínicas dos animais, dados fundamentais para tentar incorporar este biomaterial na 

rotina ortopédica.  

Períodos semelhantes também foram utilizado por outros autores e obtiveram 

informações importantes referente aos biomateriais estudados (CARLO et al., 2007; 

DUARTE et al., 2007; FILADELPHO et al., 2009; DANILCHENKO et al., 2011; SPIN-

NETO et al., 2012) 

 

Avaliação do animal com o implante do biomaterial 

 

 Os animais se mantiveram estáveis em todo o período pós-operatório e as 

feridas com boa evolução clínica. Atribuiu-se o aumento de volume bilateral na 

região da ferida cirúrgica de um dos ovinos como resposta individual, pois ocorreu 

em apenas um dos animais e nos dois membros, independente da presença do 

biomaterial.  

 Sabe-se que os dois membros se apresentavam frágeis devido a falha óssea 

realizada para o experimento, e após a realização das falhas, os animais foram 

monitorados e inspecionados até a data da biopsia. Infelizmente, um animal fraturou 

no período noturno, na altura da falha óssea do membro controle. Desta forma, a 

localização da fratura ocorreu devido a fragilidade da região do osso e não 

apresentou suspeitas que a presença do biomaterial possa ter influenciado. 

Portanto, este episódio foi considerado como um fato isolado causado por uma 

fatalidade ocorrida durante à noite. 

Como descrito por Milori et al. (2013) materiais semelhantes ao tecido 

hospedeiro tendem a apresentar menor resistência mecânica e o mesmo foi 

observado no biomaterial de estudo. Porém este biomaterial deforma-se 

plasticamente podendo se adequar e moldar ao defeito ósseo. Esta é uma 

propriedade atrativa quando na rotina clínica há perda de volume ósseo em 

diferentes tipos de fraturas, por exemplo.  

Os biomateriais que se assemelham ao tecido ósseo não apresentam rigidez 

estrutural suficiente para serem indicados em regiões de grande esforço mecânico. 

Fato fundamental a ser considerado quando se propõe utilizar em animais de grande 

porte. Porém, melhoram a compatibilidade e fornecem ambiente adequado para a 

reparação tecidual. Por isso, deve-se ressaltar não desconsiderar a possibilidade de 

associações de diferentes implantes, como já relatado por Nunamaker (1999). 
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Análise descritiva do tecido neoformado 

 

Na análise da microscopia de luz, a presença do tecido ósseo neoformado 

envolvendo material exógeno (biomaterial) é compatível com a análise ultra 

estrutural, onde com mais detalhes, também foi possível identificar o tecido ósseo 

em contato íntimo com o biomaterial de estudo. Nesta última análise, destaca-se a 

presença de um canalículo entremeado à matriz recém-formada, estrutura 

fundamental para homeostase do tecido (ANDRADE et al., 2007). Estas informações 

sugerem biocompatibilidade do biomaterial, onde a presença do biomaterial não 

dificulta a formação das estruturas do tecido ósseo. Caso contrário, as evidências de 

remodelação poderiam estar gravadas na matriz óssea com informações errôneas 

sobre sua atividade absortiva e formadora (BANKS, 1992).  

Estes dados também estão de acordo com os estudos de Brydone, Meek e 

Maclane (2010), que descreveram a influência do biomaterial no comportamento 

celular, diretamente proporcional à melhor osteointegração entre as células teciduais 

e o biomaterial, e consequentemente, ao efetivo reparo tecidual.  

Apenas nas amostras destinadas a microscopia de luz foi possível visualizar 

as células gigantes multinucleadas, exibindo o biomaterial em seu interior, acredita-

se que este evento possa estar relacionado com a biodegradação (ALMEIDA et al., 

2014), propriedade esperada de todos os materiais que fazem parte do biomaterial 

de estudo (GUTIERRES et al., 2006; ZIELAK et al., 2011).  

Atribuiu-se a presença do biomaterial em todas as amostras de biopsia, 

provavelmente devido à hidroxiapatita, conhecida por sua reabsorção lenta 

(GUTIERRES et al., 2006), diferente dos outros componentes, como o colágeno e a 

quitosana que apresentam boa biodegradabilidade (AMARAL; 2006; TSUCHIYA et 

al., 2014).  

Não foram evidenciados processos inflamatórios ou reação de corpo 

estranho, porém neste estudo, não é possível afirmar que não tenha ocorrido, pois 

diferentes dos estudos realizados por Almeida et al. (2014), as biopsias ósseas 

foram realizadas no 60º dia após o implante, e este evento pode ter ocorrido antes 

do momento da biopsia. De qualquer forma, independentemente de ter ocorrido, não 

demonstrou alterações significantes no pós-operatório dos animais (sensibilidade na 

região e/ou claudicação evidente) nem alterações no tecido ósseo, analisado na 

biopsia. 
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Quantificação do tecido neoformado 

 

No estudo realizado por Marcondes (2014) foi feita a quantificação da amostra 

calcificada de área de osteóide. A histomorfometria realizada neste estudo, também 

foi quantificada por área de matriz óssea, porém em tecido descalcificado. Embora 

aparentemente neste estudo, houve maior quantidade de tecido ósseo neoformado 

no membro controle, este dado não foi representativo estatisticamente, diferente do 

estudo citado acima. 

De qualquer forma, a quantificação da matriz orgânica (amostras 

descalcificadas deste estudo) ou a quantificação da matriz orgânica e mineral nas 

amostras calcificadas do estudo de Marcondes (2014), não superou o membro 

controle.  

Ao analisar outros estudos que realizaram a histomorfometria para quantificar 

o tecido neoformado de diferentes biomateriais, observa-se que em alguns casos 

houve diferença significativa na porcentagem de tecido ósseo em análises de tecido 

descalcificado comparado ao controle, em diversos momentos (REIS et al., 2010; 

SONG et al., 2014). O objetivo de descrever o tecido neoformado, compará-lo com o 

membro contralateral controle, e com o tecido ósseo retirado no momento da 

confecção da falha com diferentes análises microscópicas com foi factível neste 

estudo.  

 

Considerações para realizar testes clínicos  

 

É fundamental ressaltar alguns pontos não atribuídos neste estudo como: a 

logística e o custo de obter o biomaterial de estudo; avaliar o tipo e a localização da 

fratura para sugerir a utilização deste biomaterial e não desconsiderar diferentes 

associações do biomaterial de estudo com outros implantes para o melhor reparo 

tecidual. 

O biomaterial de estudo não é comercializado, e terá custo de matéria-prima e 

processamento. Quando se propõe a osteossíntese em grandes animais para tentar 

manter a qualidade de vida do animal, espera-se que o proprietário disponha de 

condições financeiras suficientes para a realização do trans, pós-operatório e 

possíveis complicações que possa ocorrer. Ainda assim, este valor adicionado no 
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orçamento da osteossíntese devido à confecção do biomaterial a ser implantado, 

não pode ser excessivo.   

Shapiro (2008) recorda que o tecido utiliza os mesmos padrões de formação 

óssea durante seu desenvolvimento, determinado pelo ambiente biomecânico 

fornecido e, este invariavelmente deve estar o mais estável possível para uma 

reparação tecidual efetiva. Ao trabalhar com biomaterial pouco resistente e com 

animais de grande porte, deve-se estudar a possibilidade de associações de 

implantes metálicos com o biomaterial de estudo em alguns casos. Assim, será 

possível obter melhor estabilidade e alinhamento do osso lesionado e suporte para 

melhor osteointegração e reparo tecidual. 

A partir deste estudo, analisando e comparando estudos anteriores da mesma 

linha de pesquisa, e ainda seguindo as diretrizes de Krueger et al. (2012); acredita-

se que até o momento, este biomaterial possa ser atribuído aos testes clínicos das 

espécies em foco, isto é, os grandes animais.  
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8 CONCLUSÃO  

 

 

• Com a análise ultra estrutural na avaliação por microscopia eletrônica de 

transmissão, foi possível observar interação entre o biomaterial e o tecido ósseo 

neoformado, sugerindo biocompatibilidade. 

 

• Por meio das análises histomorfométricas, da microscopia de luz, foi possível 

observar o padrão da reparação tecidual, onde o membro controle e o membro 

com biomaterial não diferiram quanto à arquitetura e quantidade de matriz 

óssea, embora ainda houvesse a presença do biomaterial nas amostras 

implantadas.  
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 ANEXO A - PROTOCOLO DE PREPARAÇÃO DO COMPÓSITO UTILIZADO NO 
ESTUDO 

(Compósito cedido pela IQSC- USP) 
 
 
 
Responsáveis: Profa. Dra. Ana Maria de Guzzi Plepis e Virginia da Conceição 
 
Amaro Martins- Laboratório de Bioquímica 
 
 
Preparação da Quitosana: 

A quitosana foi obtida a partir de gládios de lula da espécie Loligo sp, cedidos 

por Miami Comércio e Exportação de Pescados Ltda (Cananéia – SP) e foi resultado 

de três etapas básicas de preparo. Primeiramente o gládio foi lavado, seco em 

estufa a 40°C, triturado e desmineralizado com solução de HCl 0,55 mol L-1. Em 

seguida foi feita a desproteinização, através de um tratamento alcalino com uma 

solução de NaOH 0,3 mol L-1, obtendo-se a β-quitina. Na etapa final, foi feita a 

desacetilação com NaOH 40%, obtendo-se a quitosana. O gel foi obtido por 

dissolução de quitosana 1% em ácido acético 1% [1]. 

 
Preparação do Colágeno 
 

O colágeno foi extraído de tendão bovino que foi previamente lavado com 

solução de NaCl 0,9%, para remoção de sangue e contaminantes. O tendão limpo 

foi desfiado e tratado com uma solução alcalina [2] contendo hidróxidos, cloretos e 

sulfatos de K+, Na+ e Ca++, por 96h. Posteriormente, esta solução alcalina foi 

removida e foi adicionada uma solução aquosa dos mesmos cloretos e sulfatos de 

K+, Na+ e Ca++. Os sais foram removidos por lavagens com H3BO3 3%, água 

desionizada, EDTA 0,3% e novamente água desionizada. O colágeno foi extraído 

em uma solução de ácido acético pH 3,5, homogeneizado e em seguida desaerado. 

A concentração do gel foi de 1%, determinada por liofilização. 

 

Preparação da Hidroxiapatita (HA) 
 

A síntese da hidroxiapatita foi feita seguindo o método de JARCHO et al. [3]. 

Preparou-se uma solução de Ca(NO3)24H2O com pH entre 11,0 e 12,0 ajustado com 

hidróxido de amônio concentrado (Solução I). Preparou-se a seguir uma solução de 

(NH4)2HPO4 também com pH entre 11,0 e 12,0 (Solução II). A solução de cálcio 
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(Solução I) foi vigorosamente agitada e mantida sob fluxo constante de N2, sendo 

então adicionada, lentamente, a solução de fosfato (Solução II), produzindo uma 

suspensão com precipitado de forma gelatinosa, que permaneceu sob agitação 

durante 40 horas à temperatura ambiente, sempre sob fluxo constante de N2. Após 

este tempo, deixou-se a suspensão foi decantada com posterior remoção do 

sobrenadante e o sólido resultante foi lavado com água deionizada várias vezes até 

que o pH do sobrenadante se tornasse constante. A suspensão de HÁ formada foi 

centrifugada a 4000 rpm por 15 minutos a 20°C, filtrada e seca em estufa à 90°C 

durante um período de 24 horas. Após este período a HA foi triturada e separada em 

peneira obtendo-se partículas menores que 0,2 mm. O rendimento total do processo 

foi de 95%. 

 
Preparação das matrizes 
 

As matrizes foram feitas com solução de quitosana 1% e gel de colágeno 

1,0% na proporção 1:3, respectivamente, homogeneizando-se por agitação 

mecânica. Após essa homogeneização adicionou-se hidroxiapatita na proporção 6:1, 

homogeneizando-se novamente. Cada cilindro foi obtido por 0,6 g do material 

formado e colocado em molde de teflon, congelado e liofilizado. O material foi 

neutralizado em solução de NaHCO3, seguido de lavagens exaustivas com água 

desionizada, com posterior congelamento e liofilização. 

 

 

Caracterização : 
 

Os materiais foram caracterizados por: 

Quitosana: grau de desacetilação por análise condutimétrica, análise 

termogravimétrica 

Colágeno: Calorimetria exploratória diferencial, análise termogravimétrica. 

HA: analise termogravimétrica, relação Ca/P por espectro de energia dispersiva de 

raio-x (EDX), Difração de raio-x. 

Matriz: Microscopia eletrônica de varredura. 
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Resultados 
 

Os materiais foram caracterizados isoladamente após síntese ou obtenção. A 

quitosana foi caracterizada por condutimetria determinando-se o grau de 

desacetilação de 94% [1, 4].  

A curva DSC do gel de colágeno liofilizado mostra a transição térmica 

referente à desnaturação (Td) do colágeno. O valor de Td obtido foi de 45°C 

indicando que a hélice tripla do colágeno permanece íntegra, uma vez que para 

colágeno desnaturado, ou seja, gelatina, não há transição térmica na faixa de 

temperatura estudada [5]. 

O padrão de difração de raio-X para HA após a secagem a 90°C (Figura 1) 

mostra os picos principais com valores de d 1,84, 2,72, 2,81 e 3,43 Å, que 

correspondem aos descritos para HA [HA, JCPDS 9-0432]. O alargamento dos picos 

são uma indicação de uma cerâmica com baixa cristalinidade. A análise por 

dispersão de raio-X (EDX) foi feita para se verificar a relação cálcio e fósforo (Ca/P) 

que foi determinada como sendo de 1,49, caracterizando uma HA deficiente em 

cálcio. 

 

 
Figura 1. Espectro de difração de Raio-X de HA obtida. 
 
 

As curvas TG (Figura 2) para os biopolímeros apresentaram três eventos aos 

quais são relacionados à perda de água, a decomposição e a carbonização. O 

primeiro entre 25 e 200 °C é relacionado ao conteúdo de água presente. O segundo 

na faixa de 200-400 °C é devido à degradação da estrutura polimérica e o terceiro 

estágio ocorre na faixa de 400-650 °C, relacionado à decomposição dos compostos 
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e carbonização [2]. A HA não apresenta variações de perda de massa já que é 

estável até 1200°C [6]. 

 
Figura 2. Curvas termogravimétricas para colágeno liofilizado (―), quitosana (―) e 
hidroxiapatita (―). 
 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) mostra as partículas de HÁ 

homogeneamente distribuídas na matriz composta pelos dois biopolímeros 

(colágeno e quitosana), como pode ser observado pela Figura 3. 
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Figura 3. Fotomicrografia por MEV para a matriz de colágeno/quitosana/HA, com 

aumentos de: (A) 500x e (B) 5000x. 
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APÊNDICE A -  Tabelas utilizadas para confecção do gráfico de histomorfometria 

dos cortes descalcificados (Gráfico 1) 

 

 




