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RESUMO 

 

Ferreira LB.  Estudo do processo de reparação óssea em defeitos na calvária 
osso parietal utilizando sinvastatina associada a um polímero de poli (ácido 
láctico-co-glicólico) [tese] São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2014. Versão Corrigida. 
 

Devido à sua peculiar estrutura mineralizada, o tecido ósseo ainda representa um 

dos desafios para os estudos em bioengenharia regenerativa. Nesse sentido, 

estratégias realizadas envolvendo o sistema de liberação de drogas através de 

polímeros bioreabsorvíveis apontam resultados promissores. Esse projeto teve como 

objetivo empregar PLGA [poli (ácido lático-co-glicólico)] carregado com sinvastatina 

(SIN) em defeitos ósseos críticos criados em osso parietal de ratos. Foi realizado um 

defeito de 5.0 mm de diâmetro no osso parietal esquerdo, sendo que no grupo 

controle (C) foi deixado apenas o coágulo sanguíneo. O grupo experimental foi 

subdividido como segue: no subgrupo (M), uma membrana de PLGA foi colocada 

recobrindo o defeito ósseo, de modo que as bordas ultrapassaram a borda do 

defeito. No outro subgrupo (MSI), microesferas de PLGA 50/50 contendo 

sinvastatina a 2,5% foram depositadas no interior do defeito, sendo posteriormente 

recobertas pela membrana de PLGA; no grupo (MSS) foram colocadas microesferas 

de PLGA sem sinvastatina para avaliar o efeito osteocondutor das microesferas. Os 

animais foram sacrificados em dois períodos 30 e 60 dias após a cirurgia e as 

calotas removidas e processadas para análise morfológica em microscopia de luz, 

microscopia eletrônica de transmissão e varredura, imuno-histoquímica para análise 

da expressão de OPN (osteopontina), BSP (sialoproteína óssea) e OSAD 

(osteoaderina) e análise imunocitoquímica da distribuição ultra estrutural da proteína 

OPN. Os resultados observados mostraram que a formação do novo osso iniciou-se 

pelas margens do defeito e também pela área central em grupos tratados. A análise 

da regeneração nos defeitos tratados com SIN mostrou uma disposição ordenada 

das fibrilas colágenas e uma matriz com aspecto de tecido ósseo em fase mais 

madura. O estudo mostra que a regeneração do tecido pode ser acelerada e que a 

matriz neorformada é depositada de forma mais organizada pela liberação gradual 

da SIN. 

Palavras-chave: Biomateriais. Regeneração óssea. Sinvastina 



 
 

ABSTRACT 

 
 
Ferreira LB. Study of the bone repair process of defects in rat calvaria using loaded 
polymer poly (lactide-co-glycolic acid) loaded with simvastatin [thesis]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2014. Versão Corrigida. 
 
 
Due to its unique mineralized structure, bone regeneration is still a challenge. 

Numerous strategies had been proposed during the past years, drug delivery system 

using polymeric scaffolds is a promising strategy. The aim of this study was to 

employ PLGA [poly (lactide-co-glycolic acid)] loaded with simvastatin(SIN) in bone 

defects created in rat calvaria. Bone defects with 5.0 mm diameter was created in the 

left side of the calvarias. In Control group (C) their defects were filled only with blood 

clot. The experimental group was subdivided. In subgroup (M), a PLGA membrane 

was covered the defect. In the other subgroup (MSI), PLGA microspheres loaded 

with 2.5% simvastatin filled the defect over the blood clot inside the defect and 

subsequently covered with PLGA membrane, another group was criated to evaluet 

the osteoconductor potencial of microesphers without the (SIN), the MSS group. The 

animals were  sacrificed in 30, 60 after surgery, and the calvarias were removed and 

processed for light and transmission and scanning electron microscopy analyzes, 

Osteopontin (OPN), Osteoadherin (OSAD), Bone sialoprotein (BSP) imunnolabeling 

and immunocytochemical analyzes of the ultrastructural distribution of osteopontin in 

the neoformed bone. The in vivo experiment revealed that the microspheres 

containing simvastatin significantly enhanced the disposition of collagen fibrils in 

immature bone and bone formation in the rabbit calvaria critical size defect. 

 

Keywords: Biomaterial. Bone regeneration. simvastatin 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A engenharia de tecidos é uma alternativa potencial diante da falência de 

órgãos e de lesões teciduais e visa a implantação de um biomaterial que objetiva 

substituir os tecidos lesionados a fim de recriar tecidos funcionais e órgãos 

saudáveis. Esta área tem-se desenvolvido ao longo da última década para corrigir 

defeitos de tecidos duros e moles, secundários a trauma, e a doenças congênitas ou 

adquiridas (Kaigler; Mooney, 2001; Ratner et al., 2013).  

As profissões que compõem a área da saúde apresentam grande demanda 

por materiais capazes de substituir o tecido ósseo (Ignácio et al., 1996). O 

tratamento com implantes osseointegrados muitas vezes requer prévio preparo da 

área receptora do implante de modo a se obter um tecido ósseo com espessura e 

qualidade adequados (Annibali et al., 2011), além da necessidade da reconstrução 

óssea em pacientes submetidos a procedimentos mutiladores que demandam a 

reposição do tecido ósseo perdido com materiais capazes de promover qualitativa e 

quantitativamente sua neoformação (Buckley, 1994; Ousterhout, Stelnicki,  1996).  

Os procedimentos cirúrgicos empregados nos ossos geram um mecanismo 

de reparo mais complexo pelo organismo. Em perdas ósseas maciças traumáticas 

ou ressecções de tumores, o defeito ósseo resultante pode exceder um tamanho 

crítico, o qual não se restabelece rapidamente apenas com a ajuda de fixação 

mecânica. Isto pode resultar em falhas no processo de reparação. Para tais defeitos 

críticos é necessário o porte de algum material adicional para preencher a área a ser 

recuperada (Briggs et al., 2009). Por esta razão, o tema é muito estudado e sua 

investigação tem buscado desenvolver novos materiais para recuperar e/ou manter 

o volume de osso nas regiões onde suas formações anatômicas foram perdidas. 

Dentre os materiais empregados para a reconstrução de amplas perdas deste tecido 

são exemplos: osso autógeno, homógeno, liofilizado, desmineralizado, assim como 

materiais artificiais ou sintéticos (Ross et al., 1993; Scaglione et al., 2010). 

Vários materiais são aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) 

mostrando sucesso em consolidações de fraturas ou aceleração da neoformação 

tecidual, mas possuem alto custo e alguns causam certo grau de morbidade. 
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Análises anteriores apontam que os sistemas de liberação de drogas aumentam em 

volume a formação óssea e não necessitam de uma segunda intervenção cirúrgica 

se o material carreador possuir capacidade biodegradativa ou reabsortiva. 

Os defeitos de maior extensão possuem como padrão de tratamento a 

enxertia de osso autógeno. Enxertos ósseos autógenos possuem três atributos 

principais: são osteogênicos, osteoindutores e osteocondutores, mas apresentam no 

prognóstico complicações como: morbidade do local doador, dor, hospitalização 

prolongada, aumento do risco de infecção profunda e hematoma (Scaglione et al., 

2010; Frota, 2003), ampliando assim a necessidade da utilização da engenharia 

tecidual através de biomateriais. 

A escolha dos biomateriais deve ser realizada considerando as propriedades 

mecânicas e químicas do material e sua combinação com características do tecido 

ósseo, a começar da dureza, plasticidade e um metabolismo de remodelação 

complexo presente, representado por três tipos celulares nas diferentes fases de seu 

desenvolvimento: osteoblastos, osteócitos e osteoclastos (Katchburian; Arana-

Chavez; 2012). Essas células são responsáveis pelo gerenciamento da formação 

óssea, assim como sua reabsorção, mantendo a estrutura normal do osso 

constituída pela matriz que se divide em duas fases: fase inorgânica – mineral, 

composta de fosfato de cálcio, sob a forma de cristais de hidroxiapatita, relacionada 

com a fase orgânica, formada previamente pelos osteoblastos. Neste sentido, alguns 

pesquisadores investem na identificação de moléculas da matriz que possam regular 

a divisão, migração e diferenciação celular, entre as quais encontra-se a proteína 

não colágena osteopontina. (Nanci, Bosshardt, 2006). 

O uso de drogas associadas a um biomaterial, que promove a reposição do 

tecido ósseo pode aumentar a efetividade dos processos básicos que direcionam e 

regulam a reparação do tecido ósseo. O sistema de liberação de drogas com 

capacidade regenerativa é uma indicação promitente na engenharia tecidual óssea. 

No caso dos bio-co-polímeros carreadores é necessário avaliar a taxa de 

degradação e liberação medicamentosa associada ao efeito in vivo da sua 

aplicação. O poli(ácido láctico) PLA e o poli(ácido Glicólico) PGA são polímeros 

aprovados e utilizados e na clinica médica ortopédica. A associação desses 

polímeros (PLGA) e sua concentração influênciam na taxa de degradação e, quando 
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usados como carreadores, possuem direta relação na taxa de liberação da droga e 

seus efeitos (Tai et al., 2013). 

A sinvastatina, droga utilizada para tratamento da hiperlipidemia, possui 

efeitos osteogênicos e antirreabsortivos já estudados in vitro (Whang et al., 2005) 

mostrando alteração na dinâmica celular resultantes dos efeitos da sinvastatina no 

tecido ósseo que estão associados com o aumento da expressão de proteína óssea 

morfogenética-2 (BMP-2) estimulando a proliferação e diferenciação dos 

osteoblastos (Mundy et al., 1999). 

Nesse sentido vários estudos testaram a eficácia da sinvastatina em 

diferentes doses e dispositivos (hidrogéis, membranas, microesferas) mostrando 

resultados promissores e fornecendo subsídios e incentivo através da avaliação das 

propriedades da sinvastatina em associação com um biomaterial (Tai et al., 2013, 

Maciel-Oliveira et al., 2011). 

Alguns trabalhos (Tai et al., 2013) analisaram vários aspectos da regeneração 

óssea dentro desse modelo, porém não demonstraram detalhes como a expressão 

de componentes não colágenos da matriz óssea que estão envolvidas no início do 

processo de formação óssea, na sua maturação/mineralização, além da avaliação 

ultraestrutural do tecido neoformado entre o biomaterial. 

Na mesma linha de pesquisa artigos solicitam ainda algumas investigações 

quanto à liberação local da sinvastatina, pois sua disponibilidade no tecido ósseo 

através da aplicação sistêmica não é favorável devido à alta captação da droga pelo 

fígado (Skoglund, Aspenberg, 2007). Logo, a elucidação dos processos básicos que 

direcionam o reparo e regeneração induzida pela sinvastatina aplicada localmente 

no tecido ósseo contribuirão na abordagem adequada do seu uso, principalmente 

quando carreada por um biomaterial como o PLGA em um modelo in vivo (Wong; 

Rabie, 2003; Stein et al., 2005 Whang et al., 2005). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 OSTEOGÊNESE 

 

O processo de formação do tecido ósseo a partir de um molde conjuntivo, 

envolve a produção celular de uma matriz orgânica capaz de receber mineral, 

apatita biológica, essa matriz consiste em uma proteína (colágeno tipo I) e outras 

macromoléculas (proteoglicanos, fosfoproteínas e fosfolipídeos) que participam da 

organização e manutenção  da dinâmica de crescimento e remodelação óssea, 

caracterizando a atividade do tecido durante toda a vida do organismo. Os ossos do 

esqueleto craniofacial formam-se diretamente por esse processo, que envolve a 

diferenciação de células progenitoras mesenquimais em osteoblastos através da 

formação óssea intramembranosa. (Kanczler; Oreffo, 2008). 

A formação de osso ocorre pela produção de uma nova matriz pelos 

osteoblastos unidos por junções celulares formam uma camada celular sobre a 

superfície em formação, sintetizam colágeno e proteínas não colágenas e a sua 

mineralização subsequente. A matriz não mineralizada, osteóide, sofre deposição de 

minerais, tais como fosfato e cálcio, que são transformados em hidroxiapatita. 

(Hadjidakis; Androulakis,  2006; Katchburian; Arana-Chaves, 2012). 

O sal inorgânico constituinte do osso é o fosfato de cálcio, que forma cristais 

nanométricos de hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2]. Análises químicas revelam que o 

tecido ósseo não é composto puramente pela hidroxiapatita, mas também por íons e 

impurezas incluindo CO3, HPO4, F, Cl, Mg, Na, íons de K, e alguns oligoelementos 

como o estrôncio e o zinco (Legeros, 2002; Roschger et al., 2008 ).  

O material orgânico é a estrutura de suporte para deposição dos sais 

inorgânicos, sendo constituído por aproximadamente 90% de proteínas colágenas. 

As moléculas não colágenas constituem 3 a 5% do material orgânico, e são 

responsáveis pela criação de sítios ativos para a biomineralização e para a adesão 

celular durante os fenômenos de formação e reabsorção óssea (Bord et al., 1996; 

Katchburian;  Murugan, Ramakrishna, 2005; Arana-Chaves, 2012).  

Uma vez aprisionados na matriz sintetizada e mineralizada os osteoblastos 
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ocupam lacunas, e passam a ser denominados osteócitos, com uma quantidade 

menor de organelas responsáveis pela síntese proteica. São células menores que se 

ramificam através de processos celulares no interior de canalículos. Esse sistema de 

comunicação mantém sua nutrição e, portanto, a vitalidade da matriz óssea. 

(Bonewald, 2011; Komori, 2013). 

Uma vez que a formação de osso novo é principalmente uma função do 

osteoblasto, agentes que regulam a formação do osso pode atuar aumentando ou 

diminuindo a proliferação das células da linhagem dos osteoblastos ou modificando 

os processos que envolvem sua diferenciação. 

Essas células, de origem mesenquimal, quando estão totalmente 

diferenciados apresentam características de células secretoras de proteóinas, ou 

seja, abundante reticulo endoplasmático rugoso, muitos sáculos do complexo de 

Golgi e vesículas de secreção. Apresentam ainda, uma zona rica de filamentos de 

actina adjacente a membrana plasmática e curtos prolongamentos citoplasmáticos; 

os osteoblastos se comunicam com outros osteoblastos por junções do tipo “gap”. 

Os osteoblastos se tornam achatados, inativos e se tornam células de revestimento 

ósseo recobrindo a superfície com citoplasma e núcleo alongados, organelas em 

pequena quantidade e prolongamentos celulares que se estendem dentro dos 

canalículos interconectando-se com osteócitos da matriz óssea calcificada. 

A diferenciação e o desenvolvimento dos osteoblastos a partir de células 

osteoprogenitoras depende da liberação das proteínas morfogenéticas ósseas 

(BMP)s e fatores de crescimento, como o fator de crescimento de insulina (IGF), 

fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) e fator de crescimento de 

fibroblastos (FGF) (Peterson, 2003, Turner, 1991). 

O osso é constantemente renovado pela ação equilibrada de formação óssea 

e reabsorção óssea. Este processo de reestruturação chamado de remodelação 

óssea é importante não só para a massa óssea normal, mas também para a 

homeostase mineral sistêmica. A remodelação óssea é rigorosamente regulada pela 

comunicação entre todas as células ósseas, como osteoclastos, osteoblastos e 

osteócitos. Um desequilíbrio desse processo está muitas vezes ligada a várias 

doenças ósseas. Durante a remodelação óssea, a reabsorção pelos osteoclastos 

antecede a formação do osso pelos osteoblastos. Recentemente, vêm sendo 
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enfatizado sobre a importância da comunicação celular no tecido ósseo, além da 

importância da localização do osteócito dentro da matriz óssea e na morfologia 

celular; os osteócitos potencialmente contribuem para o controle de remodelação 

óssea através da recepção de estímulos externos (Nakashima, 2013) 

Ao analisar o outro processo responsável pela dinâmica do tecido ósseo, o de 

reabsorção, identifica-se outro tipo celular derivado da fusão de células da linhagem 

monócito-fagocítica dos tecidos hematopoiéticos. São células móveis e capazes de 

migrar na superfície óssea, aderindo-se e formando escavações rasas, chamadas 

de lacunas de Howship onde ocorre acidificação do meio através da ação de uma 

bomba de prótons ATPase tipo V (vacuolar) presente na borda do osteoclasto. Seu 

tamanho fica entre 50 a 100 µm, e sua membrana emite uma grande quantidade de 

invaginações que formam uma borda em escova ou pregueada com uma zona clara 

adjacente associada ao osso. O citoplasma nessa região é desprovido de organelas 

mas com filamentos de actina que se acumulam para formar uma zona de vedação, 

junto com a integrina αvβ3 presente na membrana do osteoclasto. 

O sistema regulador da reabsorção óssea rank/rankl, opgInicialmente, na 

denominada fase de ativação, os pré-osteoclastos são estimulados a diferenciar-se 

em osteoclastos maduros quando influenciados por citocinas e fatores de 

crescimento. O equilíbrio entre a reabsorção osso através dos osteoclastos e a 

formação pelos osteoblastos determina o nível de massa óssea (Suda et al., 1999; 

Udagawa et al., 1999). O receptor de fator ativador nuclear-kB (RANKL), é expresso 

na membrana ou secretado por células indiferenciadas, seu receptor RANK, 

presente na membrana plasmática de células precursoras e a osteoprotegerina 

(OPG) são moléculas responsáveis pela regulação da diferenciação, recrutamento e 

função dos osteoclastos (Lacey et al., 1998). A osteoprotegerina, também conhecida 

como fator de inibição da osteoclastogênese, é um receptor que age inibindo a 

ativação e maturação dos osteoclastos (Katchburian; Arana-Chavez, 2012; Murugan; 

Ramakrishna, 2005) a OPG também é produzida por células  indiferenciadas e 

osteoblastos.  

O tecido ósseo pode ser histologicamente classificado em tecido ósseo 

imaturo ou primário, e maduro, secundário ou lamelar. Os dois tipos possuem as 

mesmas células e os mesmos constituintes da matriz. No tecido primário, a 
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disposição das fibras colágenas é mais irregular, sem orientação definida e com 

menor quantidade de mineral enquanto que no secundário as fibras se organizam 

em lamelas e ficam paralelas umas às outras ou se dispõem em camadas 

concêntricas em torno de canais com vasos, formando os sistemas de Havers ou 

ósteons. Cada ósteon é um cilindro formado por quatro a 20 lamelas ósseas 

concêntricas que no centro possui um canal revestido, o canal de Havers, que 

contém vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Assim, nos ossos longos, os 

canais de Havers comunicam-se entre si, com a cavidade medular e com a 

superfície externa do osso por meio de canais transversais ou oblíquos que 

atravessam as lamelas, os canais de Volkmann (Lynch et al., 1999; Junqueira; 

Carneiro, 2004;). 

Além da osteogênese intramembranosa uma série complexa de interações 

celulares exercem estímulo para a formação tecidual dentro de um padrão correto e 

os sinais necessários para ossificação endocontral. A maioria dos ossos começam 

como modelos de cartilagem que são em última instância, substituídos por osso 

durante o processo de formação de osso endocondral.  

O resultado de qualquer caminho de desenvolvimento ósseo (ossificação 

intramembranosa ou endocondral) é um osso recoberto por uma camada periosteal 

rica em células progenitoras contendo uma cavidade preenchida com medula 

madura e suprimento vascular (Katchburian; Arana-Chavez, 2012) que quando 

lesado, possui excelente processo de reparação, conseqüência de uma homeostase 

controlada por fatores mecânicos, humorais locais e gerais, envolvendo íons, 

células, hormônios, proteínas e fatores nutricionais (Roberts; Garetto,  2000). Essa 

reparação ocorre de maneira espontânea quando ocorrem pequenas lesões, sendo 

o tecido perdido reposto depois de um intervalo de tempo.  

Ambos, os hormônios sistêmicos e fatores locais controlam, regulam a 

formação óssea. Os fatores de crescimento são reguladores que atuam diretamente 

sobre as células da linhagem osteoblástica, polipeptídeos com efeitos importantes 

sobre a função das células. Alguns deles estão presentes na circulação e podem 

funcionar como agentes sistémicos (Barnes et al., 1999).  

Em jovens adultos saudáveis, a remodelação do esqueleto existente é um 

processo contínuo. Este processo é sensível às oscilações hormonais e 



22 

 

envelhecimento. Os desequilíbrios entre a reabsorção óssea e formação óssea 

resultam em osteopenia ou osteosclerose (Wozney; Rosen,1998). 

Um importante constituinte da matriz osteoíde é o grupo das proteínas ósseas 

morfogenéticas (BMPs), estas, se relacionam aos fatores de crescimento TGF-ß, 

que são encontradas durante o desenvolvimento e regeneração de vários órgãos, 

inclusive do esqueleto (Katchburian; Arana-Chavez, 2012; Murugan; Ramakrishna, 

2005).  Períodos intensos de formação óssea em adultos ocorrem durante a 

cicatrização da fratura. A degradação da matriz que ocorre durante a reparação 

provoca a liberação de diversos fatores de crescimento que estão armazenados no 

osso incluindo fatores de crescimento tipo insulina (IGFs), fatores de crescimento de 

fibroblastos (FGFs), fator de crescimento transformante β(TGF), bem como 

proteínas morfogenéticas do osso BMPs. As BMPs têm atividade osteoindutora e 

uma grande quantidade de trabalho tem caracterizado e denominado de BMP-2 a 

BMP-7. (Wozney; Rosen, 1998). Existem dois subgrupos destas proteínas , um 

composto de BMP-2 e BMP-4, que possuem eventos intimamente relacionados, e 

um segundo de BMP-5 , BMP- 6 e BMP-7. Todos estes BMPs são membros da 

família TGF (Deckers et al., 2000). 

A contribuição das células osteogênicas primárias, osteoblastos, células-

tronco pluripotentes na formação de osso nos defeitos é fundamental e se mostram 

principais devido ao seu elevado potencial proliferativo e de diferenciação (Meinel et 

al., 2004). 

Processos de mineralização ocorrem e são relacionados com o ciclo de 

remodelação óssea em um momento onde a reabsorção osteoclástica terminou. A 

reabsorção óssea pelos osteoclastos cria uma nova interface no tecido onde estudos 

evidenciam a presença da OPN e BSP; nesses locais posteriormente é depositada 

uma matriz pelos osteoblastos (McKee; Nanci , 1996). A secreção dessas proteínas 

não colágenas parece ser um dos primeiros eventos de secreção de matriz pelos 

(pré)-osteoblastos durante o ciclo de remodelação óssea. A OPN e a BSP se 

acumulam na superfície óssea reabsorvida, potencialmente atuando como um 

promotor de adesão entre o osso mais velho e o mais novo osso, ou como um  

'prime' para a adesão celular subsequente, eventos de sinalização celular, ou para 

regular estágios iniciais do processo de mineralização. Os estudos já realizados 
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concluem que essas proteínas, principalmente a OPN, agem como substrato para a 

atividade de ligação covalente e de ligação cruzada de transglutaminase 2 

(Kaartinen et al., 2002), que contém achados interferindo na ligação de integrina 

(Lund et al., 2009), sendo ainda um regulador potente da mineralização (Boskey 

1995; Pampena et al., 2004). 

Os osteoblastos em diferenciação podem se comportar da mesma forma 

quando confrontado com a superfície de um biomaterial implantado ou depois de 

encontrar uma interface óssea cirurgicamente criadas ou fraturada (McKee; Nanci, 

1996) Uma cascata de sinalização inicia-se para garantir a osseointegração ou 

preenchimento com osso novo no local do defeito/fratura.  

As interfaces ósseas criadas cirurgicamente geram uma resposta fagocítica 

no local da ferida para partículas de detritos de osso um estudo realizado por McKee 

et al. (2011) mostrou avaliação in vitro de microesferas e a respectiva fagocitose por 

macrófagos, com foco na OPN como uma proteína interfacial assim como uma 

opsonina durante a cicatrização óssea. 

A matriz óssea mineralizada resultante do processo de osteogênese é 

revestida por duas membranas não calcificadas de natureza conjuntiva. O periósteo, 

localizado mais externamente, é constituído de fibras colágenas e fibroblastos na 

sua região mais externa, e na sua região mais interna, além de uma camada de 

células de revestimento potencialmente osteogênica, possui células indiferenciadas. 

E o endósteo, constituído apenas por uma camada de osteoblastos ou de células de 

revestimento e apresenta, em geral, maior atividade que o periósteo. São 

encontradas ainda pré-osteoblastos, derivadas de células mesenquimais 

indiferenciadas cuja função é diferenciar-se em osteoblastos (Katchburian; Arana-

Chavez, 2012).  

 

2.1.1 Epidemiologia   

 

A perda ou a remoção cirúrgica de fragmentos ósseos podem proporcionar 

defeitos, em geral, extensos para serem preenchidos de forma espontânea e 

promoverem, desta forma, o reparo ósseo (Pinheiro et al., 2004). A estimulação para 

neoformação óssea é necessária, portanto, no aumento ou reconstrução do rebordo 
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alveolar, preenchimento de defeitos intra-ósseos e de alvéolos dentários, elevação 

de assoalho do seio maxilar e tratamento de defeitos perimplantares (Murugan, 

Ramakrishna, 2005). Diversas outras situações clínicas requisitam a estimulação 

para neoformação óssea como ressecções de tumores, fraturas não consolidadas e 

as más-formações congênitas (Giannoudis et al., 2005). Devido à perda óssea 

promovida por fraturas faciais, pelos defeitos periodontais, pelos processos 

patológicos do sistema estomatognático como osteomielite, lesões císticas, tumores 

odontogênicos, e principalmente em função da crescente necessidade de 

osteointegração de implantes e enxertos ósseos, pesquisadores buscam 

desenvolver novas tecnologias que auxiliem ou acelerem o processo de reparo 

ósseo (Gondim, 2007).  

As remoções de cistos, enucleações de lesões tumorais, tratamento de 

processos inflamatórios crônicos, exodontias, bem como os traumatismos ósseos, 

levam à perda da estrutura calcificada, promovendo um afastamento das bordas dos 

tecidos traumatizados, osteotomizados e ostectomizados, induzindo a uma 

cicatrização por segunda intenção, considerada o reparo mais complexo para o 

organismo (Roberts; Garetto, 2000; Peterson, 2003).  

Lesões e defeitos ósseos são de caráter variado e estão frente a situações 

clínicas e pacientes diferenciados. A reconstrução tecidual, que devolve integridade 

funcional e mecânica, constitui-se num passo necessário para a reabilitação do 

paciente. A maior parte das lesões, em virtude do seu potencial de regeneração 

espontânea, repara-se adequadamente pelo emprego de terapias conservadores ou 

técnicas cirúrgicas convencionais (Alsberg et al., 2002) porém, inúmeras situações 

exigem intervenções que estimulem a reparação óssea, nessas, o enxerto ósseo 

autógeno e materiais que incorporam fatores de crescimento tem-se revelado mais 

eficiente. Em função de limitações apresentadas por esse tipo de enxerto que 

incluem a morbidade da área doadora, o aumento do tempo operatório, a 

disponibilidade limitada e o alto custo, pode-se tornar necessário a utilização de 

outros métodos que auxiliem no mecanismo de regeneração (Intini et al., 2008). 
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2.1.2 Regeneração óssea 

 

 

No processo de regeneração óssea, termo usado quando a cicatrização do 

defeito ósseo provocado ocorre com a reconstituição do tecido lesado sem a 

presença de uma “cicatriz” óssea reestabelecendo a estrutura e função anterior, ou 

seja, o termo é aplicado ao processo biológico em que a estrutura e a função do 

tecido lesado ou perdido são completamente restaurados (Junqueira; Carneiro, 

2004). 

O processo de regeneração óssea, assim como a formação óssea sem a 

presença de injúria, requer uma sequência de eventos. Logo, frente ao trauma ou 

procedimentos cirúrgicos ocorre a lesão vascular e extravasamento sanguíneo e 

logo um sistema de transporte de elétrons regula o início da formação do trombo, 

através da ativação de receptores críticos envolvidos na hemostasia e trombose, 

assim como algumas proteínas como as isomerases são importantes são 

responsáveis pela atividade extracelular durante a formação de trombos (Furie; Furie 

2012).  

A consolidação do reparo no tecido ósseo é condicionada por fatores como o 

suprimento sanguíneo, a estabilidade mecânica, a presença de um arcabouço 

tridimensional que oriente a proliferação celular (Salgado 2002; Gondim, 2007; 

Klenke et al., 2008)  

A primeira fase da regeneração é inflamatória e caracterizada pela formação 

de um coágulo sanguíneo que envolve as superfícies ósseas no local da lesão, 

estendendo-se pelo periósteo e cavidades medulares próximas, acompanhadas de 

edema mais ou menos intenso. Instala-se, assim, um processo inflamatório agudo 

com grande mobilização de neutrófilos e macrófagos provocado pela liberação de 

substâncias quimiotáticas. 

O tamanho do sítio lesionado condiciona a regeneração, em regiões em que a 

morfologia e dimensão do defeito são extensas e críticas ao reparo, o mecanismo 

torna-se limitado (Hollinger; Kleinshmidt., 1990). Além de tamponar os vasos e 

proteger os tecidos desnudados a agregação plaquetária serve como uma matriz 

para a migração celular e reservatório de fatores de crescimento e de citocinas, os 

quais iniciam a sinalização e futura retração do coágulo com vasoconstrição vascular 

reduzindo o tamanho da ferida para facilitar a reparação tecidual. A angiogênese é 
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crucial no processo de reparo ósseo, pois fornece oxigenação local e a chegada de 

nutrientes, além da liberação de fatores de crescimento. Em defeitos ósseos com 

dimensão crítica, a vascularização insuficiente pode resultar na formação de tecido 

fibroso (Filvaroff, 2003; O’Keefe et al., 2006).  

A viabilização da vascularização, através da presença de um arcabouço 

tridimensional colabora positivamente para que o reparo ósseo se consolide 

(Gondim, 2007).  

Alguns estudos também citam a importância da preservação do periósteo, a 

interposição de tecido mole ou a presença de osso necrótico entre os fragmentos 

ósseos, a infecção local e a inadequada imobilização do material implantado com o 

seu conseqüente deslocamento, inviabilizando a atuação do biomaterial nessa 

região (Barrias et al., 2005)  

Dentre os agentes anabólicos que ainda estão sob investigação nos 

processos osteogênicos, está o hormônio da paratireóide (PTH), revelando 

aumentos substanciais na formação óssea. No entanto, PTH é um peptídeo 

geralmente administrado sistemicamente e por mais que seja eficaz como um 

agente anabólico ósseo é um péptideo que possui alto custo de fabricação (Uy et al., 

1995). O PTH é o principal regulador do metabolismo do cálcio liberado diante da 

redução do seu nível plasmático. Tem como células alvos os osteoclastos e, com 

isso, aumenta a atividade reabsortiva (Veroneze, 2008). O PTH atua ainda 

diminuindo a absorção renal de fósforo e estimulando a síntese de calcitriol, o que 

aumenta indiretamente a reabsorção intestinal de cálcio e fósforo (Cardoso et al., 

2007). 

Como hormônios reguladores de cálcio, além do PTH, ainda destaca-se a  

calcitonina e o calcitriol (vitamina D ativa) como reguladores do cálcio extracelular. 

Estes são produzidos pelas glândulas tireóide e paratireóide, respectivamente. A 

calcitonina produz um efeito contrário ao PTH, diminuindo a concentracao do cálcio 

no sangue, sendo sua secreção mediada pelo aumento da concentração sérica de 

cálcio, favorecendo sua deposição no tecido ósseo e manutenção da massa 

esquelética (Veroneze, 2008).  

Após a fase inflamatória, inicia-se a fase regenerativa com o aparecimento de 

grande número de fibroblastos recém diferenciados, os quais começam a produzir 

colágeno tipo III, formando assim um novo tecido, o tecido de granulação, que irá 

substituir gradualmente o coágulo no qual as fibras colágenas envolvem a região 
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lesionada. Concomitantemente, células endoteliais degradam a membrana basal, 

migram e proliferam para formar novos vasos sanguíneos, sendo que o fator de 

crescimento de fibroblasto-2 e o fator de crescimento endotélio-vascular (VEGF) 

estão envolvidos na angiogênese (Ikramuddin, 1999). A ação dos macrófagos 

prossegue, uma nova rede capilar é formada oriunda das células endoteliais 

remanescentes dos vasos rompidos e das células mesenquimais indiferenciadas 

que invadem a região do coágulo, juntamente com fibroblastos e osteoblastos, para 

formar, rapidamente, um novo tecido ósseo no local, por um processo de ossificação 

intramembranosa resultando em um osso imaturo. (Lynch et al.,1999). 

Na fase seguinte, remodeladora, processos de reabsorção e neoformação 

ocorrem até que a região lesionada retome as características morfológicas, 

biomecânicas e funcionais que possuíam antes da lesão (Guimarães, 1982). 

Hollinger; Schmitz, (1990) afirma a necessidade da  determinação do defeito 

de tamanho crítico (CSD-Critical Size Defect) em estudos experimentais. O CSD é 

definido como o menor defeito intra-ósseo que não cicatrizará durante a vida do 

animal. Dessa forma, quando se objetiva a cicatrização óssea completa, deve-se 

optar por dimensões menores ao CSD determinado, caso contrário haverá formação 

de um tecido conjuntivo não mineralizado, ao invés de tecido ósseo. O menor defeito 

intra-ósseo que não se regenera espontaneamente por completo é definido como 

tamanho de defeito crítico (Schmitz et al.,1990). 

 

 

2.1.3 Osteopontina, Sialoproteína óssea, Osteoaderina 

 

 

A composição do tecido ósseo é, basicamente, uma matriz de colágeno, 

proteínas não colágenas, e cristais de fosfato de cálcio. As proteínas não colágenas 

osteopontina (OPN) e sialoproteína óssea (BSP) desempenham um papel-chave nos 

processos de biomineralização. Embora todos os mecanismos ainda não tenha sido 

desvendados, os pesquisadores estão tentando elucidar os papéis exatos que cada 

proteína desempenha no desenvolvimento dos ossos, incluindo o crescimento, 

reparo e a adesão celular à matriz. 
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A osteopontina apresenta capacidade de se ligar a células e de ligar estas à 

hidroxiapatita, sendo um agente de união (Young et al., 1991), agindo, por exemplo, 

como ligante do osteoclasto à superfície óssea mineralizada durante o processo de 

reabsorção (Reinholt et al., 1990). A BSP compartilha algumas características com a 

osteopontina, porém, é encontrada em células formadoras de osso maduro, e 

especula-se que também desempenhe algum papel na função reabsortiva de 

osteoclastos (Young et al., 1991). Apesar dos estudos imuno-histoquímicos 

mostrarem as duas proteínas estão distribuídas em toda a matriz mineralizada, a 

imunomarcação ultraestrutural mostra que se acumulam nos espaços interfibrilares e 

linhas cimentantes, sendo proposto que serviriam como agentes de união entre 

tecidos mineralizados (McKee e Nanci., 1996; Arana-Chavez; Nanci., 2001). 

A OPN foi originalmente isolada a partir do tecido ósseo e tem sido localizada 

na matriz de colágeno com papel fundamental  a  frente do desenvolvimento de 

ossos, composta de 260-317 aminoácidos com um peso molecular de 45-75 kDa 

(Sodek et al., 2000; Ganss et al., 1999) suas propriedades quelantes devem a uma 

elevada quantidade de fosforilação e carga negativa que favorecem a indução de 

biomineralização este potencial também é motivado pela forte ligação aos íons de 

cálcio (Goldberg et al., 2001). 

A OPN é sintetizada por várias células e é uma das mais abundantes 

proteínas não colágenas da matriz dos tecidos mineralizados de natureza conjuntiva, 

dentre as células que expressam estão osteoblastos osteócitos, osteoclastos e 

macrófagos (Mackee, Nanci, 1996; Weber et al., 2002). Os osteoclastos se ligam ao 

receptor vitronectina ou integrina αvβ3, por ser uma glicoproteína fosforilada rica em 

acido aspártico, desse modo, sugere-se que ela tem uma função na adesão celular e 

que sua deficiência afeta a função do osteoclasto (Razzouk et al., 2002; Alford, 

Hankenson, 2006). Alguns estudo ainda destacam que os osteoclastos sintetizariam 

sua osteopontina (Merry et al., 1993). 

A importância da OPN na recuperação do tecido depois de uma injúria ou 

infecção é comprovada pelo aumento de sua expressão na formação e remodelação 

óssea  na defesa e reparação tecidual  (Sodek et al., 2000) .  
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Além disso, a OPN e BSP também foram observadas na interface osso-

implante com o objetivo de enriquecer a osseointegração (Veiss , 1993). Em frentes 

de mineralização óssea observa-se quantidades consideráveis entre fibrilas 

colágenas e em linhas cimentantes, onde a formação óssea segue a reabsorção o 

que revela sua importância tanto na mineralização por conter sítios de ligação ao 

cálcio e adesão dos osteoblastos e osteoclastos a matriz óssea (Roach, 1994) 

quanto na reabsorção do tecido ósseo regulando a formação e crescimento dos 

cristais de hidroxiapatita (Bartold; Naranayan, 1998; Gerick et al., 2005; Boskey et 

al., 2012). 

Quanto à sua presença em outros tecidos, a OPN também é expressada no 

cálculo renal, e parece estar envolvida em processos de cicatrização no 

recrutamento e estimulação de macrófagos e linfócitos (Mckee; Nanci, 1996); em 

outras regiões como tumores, cérebro, fluido tecidual também foi constatada a 

presença desta proteína (Sodek et al., 2000).  

A partir de um modelo em gel, alguns autores comprovaram que dependendo 

do grau de fosforilação e concentração presente, a OPN inibe ou desencadeia a 

nucleação de hidroxiapatita (Gokhale et al., 2001). Desde a sua descoberta inicial, a 

OPN tem sido encontrada em outros tecidos além da mineralização óssea, onde há 

presença do fosfato de cálcio. Estudos in vitro mostram que a interação entre 

colágeno e BSP exibe uma preferência pelas triplas hélices colágenas e promove 

formação de HA assim como sua nucleação. Gordon et al. (2007), através da 

modificação genética utilizando overexpressão da BSP mostrarou o aumento da 

diferenciação dos osteoblastos e, consequentemente, da matriz mineralizada. 

As BSPs, encontradas restritamente na matriz óssea mineralizada juntamente 

com a osteocalcina e fibrilas colágenas criam alta concentração local de cálcio e 

levam a precipitação do mineral. Além disso, promovem reabsorção óssea por 

aumentar a adesão dos osteoclastos à matriz óssea. 

No processo de desmineralização a osteocalcina, sialoproteina óssea, 

proteínas exclusivas dos tecidos mineralizados, assim como outras presentes em 

outros tecidos como é o caso da  osteonectina e osteopontina, que têm uma 

distribuição mais generalizada, são liberadas do osso. Tal processo reflete a 
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associação predominante das mesmas com a fase mineral. (Bartold; Naranayan, 

1998).  

Os proteoglicanos (PG)s têm sido intensamente estudados nos processos de 

ossificação. O decorin e biglican foram analisados nos tecidos conjuntivos, o papel 

do (OSAD), um proteoglicano queratan-sulfato rico em leucina e ácido aspártico, foi 

inicialmente detectado em osso bovino (Wendel et al., 1998) com RNAm detectado 

em osteoblastos, odontoblastos e ameloblastos de ratos, além de odontoblastos 

humanos (Buchaille et al., 2000; Couble et al., 2004). Extracelularmente, houveram 

estudos relatando a presença de OSAD no osso alveolar, pré-dentina e esmalte 

(Ramstad et al., 2003; Couble et al., 2004). Em estudos mais recentes, análises in 

vitro da diferenciação e maturação de osteoblastos têm sugerido que a OSAD é um 

marcador de osteoblastos diferenciados, quando regulada por TGF- 1 e BMP-2 

(Rehn et al., 2006). Além disso, osteoblastos em cultura aumentaram sua maturação 

através da superexpressão de OSAD (Rehn et al., 2008). O efeito do alendronato, 

uma droga conhecida por inibir a reabsorção óssea pelos osteoclastos, foi analisada 

na ossificação endocondral do côndilo de ratos jovens, através da avaliação da 

distribuição dos osteoclastos e da presença de OSAD na matriz óssea depositada 

(Bradaschia-Correa et al., 2012). 

 
 
2.2 BIOMATERIAIS 

 

 

Os biomateriais podem ser uma substância ou combinação de duas ou mais 

substâncias, de origem natural ou sintética, que são utilizados para melhorar, 

aumentar ou substituir, parcial ou integralmente, tecidos e órgãos. Devem orientar a 

forma geral e a estrutura do tecido a ser substituído, promover a adesão celular e 

subsequente crescimento tecidual permitindo a difusão de nutrientes e células 

através do seu arcabouço (Ratner et al., 2004; Fleckenstein et al., 2006; Rose et al, 

2004). Defeitos com dimensões reduzidas reparam-se com facilidade pois seguem o 

mecanismo semelhante ao da osteogênese embriológica (Seal et al., 2001). Porém, 

este mecanismo não ocorre em defeitos que presentam dimensões maiores 

(Gondim, 2007).  
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Quando a estrutura biológica de um órgão ou tecido não pode ser reparada 

espontaneamente, uma alternativa para o restabelecimento da arquitetura da região 

danificada é recompô-la com um biomaterial (Nasr et al., 2000). A utilização de osso 

autógeno é a alternativa padrão na clinica cirúrgica uma vez que este possui 

propriedades osteocondutora, osteogênica e osteoindutora além de baixo potencial 

para rejeição imunológica, o que evita o risco de insucessos que permeia regimes 

terapêuticos à base de implantes aloplásticos (Langer; Vacanti, 1999). No entanto, a 

quantidade de osso requerido pode ser uma limitação a sua utilização assim como a 

considerável reabsorção e redução na viabilidade que tem sido observado na sua 

utilização. 

Os biomateriais podem ser classificados de acordo com a origem: biológica 

ou natural e de origem sintética. Os de origem biológica são isolados de diferentes 

organismos, como algas, corais, invertebrados, plantas, tendo como exemplos o 

alginato, os colágenos, o ácido hialurônico, a quitosana, o ágar, o 

polihidroxialcanoato, dentre outros. Os sintéticos são originados de produtos do 

refino do petróleo ou de misturas de diferentes compostos químicos tendo como 

exemplos os ácidos poli-láctico e poliglicólico ou suas blendas (PLGA), o fosfato de 

cálcio, o carbonato de cálcio (Legeros, 2002; Texeira, 2009).  

Enxertos ósseos autógenos também agem como arcabouços, sendo 

considerados osteocondutores (Porter et al., 2009; Feinberg et al., 1997). No 

entanto, a necessidade de cirurgia adicional na área doadora, em contraste com a 

superfície do receptor, torna-se um inconveniente para muitos pacientes que não 

aceitam a intervenção cirúrgica em outras regiões do corpo (Piattelli et al., 1996). 

Além disso, este método tem uma taxa de complicações de até 30%, independente 

do local de obtenção e do tipo de osso autógeno (Porter et al., 2009). 

Outras alternativas executáveis são a utilização dos enxertos homógenos e 

heterógenos. Os homoenxertos são obtidos de indivíduos diferentes, porém da 

mesma espécie e os heterógenos são enxertos obtidos de espécies diferentes. Tem 

como vantagem a eliminação da abordagem de um segundo sítio cirúrgico reduzindo 

assim o tempo e a morbidade operatória (Legeros, 2002). Porém, inúmeras são as 

situações que inviabilizam sua utilização: a oferta limitada, os custos elevados e 

outras complicações como a transmissão viral e a imunogenicidade. Sendo assim, a 
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evolução tecnológica e estudos para  melhor compreensão da biologia óssea 

conduzem ao desenvolvimento de substitutos ao enxerto ósseo, os biomateriais, 

sendo que vários estão atualmente disponíveis comercialmente (Giannoudiset al., 

2005; Legeros, 2002).  

A formação óssea pode ser otimizada com biomateriais funcionais. 

Arcabouços altamente osteoindutivos podem promover a osteogênese através das 

vias de sinalização osteogênicas que estimulam a diferenciação. Estes arcabouços 

devem ser fabricados reproduzindo a morfologia natural do tecido ósseo, estrutura e 

propriedades bioquímicas (Ravindran et al., 2012). Metódos de fabricação tais como 

electrospinning têm sido usados para o preparo de biomateriais capazes de emitir 

sinais biofísicos e mecânicos objetivando promover a formação de osso (Holzwarth; 

Ma, 2011). Ainda nesse sentido, fatores bioquímicos, partículas inorgânicas e fatores 

de crescimento/peptídeos incorporados promovem a liberação de moléculas 

bioativas emitem sinais ao tecido e promovem a osteogênese (Sundelacruz; Kaplan, 

2009). 

O potencial osteogênico de um biomaterial indica que eles contêm células 

vivas as quais podem se diferenciar em osteoblastos. O potencial osteoindutor 

descreve a capacidade de estimular células locais ou a capacidade celular de se 

diferenciar em osteoblastos, aumentando assim a cicatrização óssea. O biomaterial 

colocado inicialmente, proporciona uma matriz que gera uma sustentação  para os 

novos vasos. Dentro desse arcabouço formado ocorre o recrutamento e migração de 

células com potencial osteogênico, fenômeno chamado de osteocondução (Davies; 

Hosseini, 1999). 

Uma das linhas de pesquisa mais importantes na engenharia de tecido ósseo 

é o desenvolvimento de arcabouços (scaffolds) que tenham uma função mais ativa 

no desenvolvimento da migração e infiltração celular. Comportam as células, e suas 

matrizes bioativas incentivam a adesão e proliferação celular sobre sua superfície 

por meio de proteínas de adesão (Bonassar; Vacanti, 1998). Com esse apoio 

matricial, células mesenquimais se diferenciam em osteoblastos e secretam uma 

matriz de fibras colágenas, o osteóide, que irá sofrer o processo de mineralização 

para formar o osso imaturo que posteriormente será substituído pelo osso 

secundário ou lamelar. 
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Aplicações locais de materiais contendo BMPs para reparo ou estímulo da 

formação óssea em locais onde ocorreu perda apresentam resultados promissores. 

No entanto, nota-se que as BMPs, não são eficazes como tratamentos sistêmicos, 

provavelmente por causa da sua farmacocinética. Seria, portanto, vantajoso para 

estimular a produção dos agentes potencializadores da osteogênese em regiões 

próximas ao local em que se espera o reparo (Deckers  et al., 2000). 

Materiais a serem implantados no organismo devem apresentar 

características específicas, tais como: biocompatibilidade, baixo potencial alergênico 

e cancerígeno, resistência à deformação e resistência à reabsorção quando 

necessário (Anusavice, 2005; Dupoirieux et al., 1994). O aumento do interesse pela 

introdução de arcabouços construídos através de polímeros ocorre, pois estes 

possuem biocompatibilidade, permitem a migração do osso e colonização por 

células osteogênicas em sua superfície, além de apresentarem maior capacidade de 

mimetizar as propriedades físicas do osso em relação aos tecidos moles, quando 

comparado a outros materiais. Os componentes da dissociação do material 

possuem capacidade de integrarem-se ao osso neoformado (Figueiredo et al., 1997; 

Nakamura, 2007). 

Dentre os materiais de enxerto de natureza orgânica, os polímeros têm como 

vantagens a processabilidade e flexibilidade de formulação, excelentes propriedades 

estruturais, ausência de emissão de irritantes ou vapores tóxicos, além da 

biocompatibilidade e biodegradabilidade (Bostman et al., 2005 Piattelli et al., 1996). 

Henning et al. em (1989), observaram, a bioestabilidade e degradação controlada 

com consequente promoção de crescimento tecidual frente a biocalcificação in vivo 

e in vitro de resinas poliuretanas. A osseointegração deste polímero a sua 

reabsorção e substituição por tecido ósseo também foram relatados por Carvalho et 

al.,1997. São considerados materiais seguros porque são absorvíveis, maleáveis, de 

fácil manipulação, e que podem ser usados como um enchimento ou agente 

aglutinador de implantes ósseos e outros, além de apresentarem baixo custo. Eles 

podem ser usados como barreira física, permitindo que o mecanismo 

osteoindução/condução seja estabelecido bem como a realização de regeneração 

óssea em ensaios clínicos controlados e em estudos com animais (Ota, 1989). 
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Os polímeros têm sido usados como materiais de arcabouço ou carreadores, 

sendo exemplos o polietilenoglicol (PEG), ácido poli-glicólico, poli-L-láctico e poli-D, 

L-láctico, poliuretanos e compósitos. Os polímeros mais comumente pesquisados 

são poliésteres; diversos poliésteres aprovados pela Food and Drugs Administration 

(FDA) são amplamente utilizados como pinos e parafusos biodegradáveis, bem 

como materiais de sutura cirúrgica e malhas cirúrgicas (Bostman et al., 2005). Sua 

degradação primária é por meio de reações químicas como hidrólise e também por 

vias enzimáticas e celulares. Sendo assim, a previsibilidade de degradação pode ser 

modificada através da co-polimerização e, dependendo das mudanças na 

hidrofobicidade e estrutura cristalina do polímero, a degradação da substância pode 

ocorrer em todo volume (bulk degradation ou degradação em massa) não sendo 

limitada apenas a superficie (Srouji et al., 2011; Barradas et al., 2011). 

A proposta de uma técnica regenerativa utilizando biomateriais em forma de 

microesferas a serem injetadas nos defeitos ósseos, permite aumento na velocidade 

da regeneração tecidual. Esta técnica implica em cirurgia minimamente invasiva, 

possibilitando o preenchimento das cavidades (Chesmel et al.,1998; Marcacci et al., 

2007). A seleção do biomaterial e colocação na área do defeito ósseo é fundamental 

para o processo de reparo. Porém, para regeneração óssea outros aspectos devem 

ser avaliados uma vez que defeitos críticos não possuem capacidade reparadora 

efetiva (Urist et al., 1983).  

Um modelo de estudo laboratorial foi desenvolvido para estudar a degradação 

em massa e corrosão do polímero PLGA seguindo a cinética em escalas de tempo 

diferentes e de peso molecular variado. Após determinado período não houve perda 

de massa, seguido de uma segunda fase de corrosão espontânea em que houve 

perda de mais da metade da massa polimérica, característica típica da degradação 

em massa destes polímeros em geral. Até agora este processo foi explicado através 

da degradação acelerada por autocatálise dentro do volume do material em 

comparação com a superfície de matrizes poliméricas. Simulações revelaram que os 

fenômenos de percolação podem ser responsáveis pela perda de massa 

espontânea e que o tempo de início é uma função da velocidade de degradação. 

Essa degradação extensa ocorre devido à rápida difusão de água pelo material. 

(Laschke et al., 2010). 
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Dentre estes, o PLGA apresenta fatores positivos como a composição 

química favorável, biocompatibilidade, produtos e tempo de degradação ajustáveis 

no organismo, propriedades mecânicas e elásticas, forma de apresentação devem 

ser previamente estudados para escolha do biomaterial mais adequado para cada 

tipo de tecido (Imbronito et al., 2005). Os biomateriais devem apresentar mais do 

que biocompatibilidade devem induzir uma resposta celular adequada, devendo 

estimular a adesão, diferenciação e proliferação celular (Le Guehennec et al., 2004). 

Podem ser produzidos em diferentes composições e utilizados em diversas formas 

de apresentação como pó, grânulos, pasta, discos, blocos, microesferas, gel, 

membranas, dentre outras (Zétola, 2002). 

Para aumentar a taxa de degradação, macroporos foram introduzidos no 

cimento fosfato de cálcio (CaP), através da inclusão de microesferas biodegradáveis 

de PLGA injetadas no material, após 12 semanas o polímero foi totalmente 

degradado e um remanescente scaffold forte e poroso pôde ser observado. 

(Habraken et al., 2006; Wan et al., 2004). 

O emprego de fármacos que possuem propriedades osteoindutoras 

associados a polímeros tem sido amplamente estudado. Dentre os fármacos que 

apresentam estas propriedades, as estatinas constituem um potencial indutor de 

neoformação óssea e tendo sido empregada em estudos de reparação do tecido 

ósseo (Mukozawa et al., 2011; Liau; Laufs, 2005). As estatinas são eficazes 

hipolipemiantes amplamente utilizados como redutores do risco de doença 

cardiovascular dada a sua capacidade de inibir a coenzima 3-hidroxi-3-metilglutaril A 

redutase, que é a enzima limitante na síntese do colesterol endógeno. Estatinas 

inibem as enzimas da via do mevalonato, reduzindo prenilação de GTPases como 

ras e Rho, que são importantes na manutenção da integridade celular, organização 

do citoesqueleto, e tráfego de vesículas no citoplasma de osteoclastos (Russell; 

2011). Existe a possibilidade das GTPases preniladas pelos produtos da síntese do 

colesterol, regulem negativamente a expressão de BMP-2. 

A implantação de parafusos com ácido poliglicólico e poli-ácido láctico foi 

realizada em estudo prévio em coelhos, sendo executada no fêmur distal dos 

animais. Avaliando-se a reparação após 36 meses, os espécimes que receberam 

ácido poli-ácido láctico não apresentam polímero residual na área observada, mas 
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um tecido conjuntivo frouxo em volta do parafuso. Foi constatado que apesar da 

completa degradação do material, os defeitos não apresentavam osso trabecular 

após 54 meses (Bostman et al., 2005).  

Os dispositivos carreadores de fármacos têm sido desenvolvidos pela 

capacidade de liberação da droga no local a ser tratado, reduzir a toxicidade e 

diminuir efeitos colaterais já que possibilita a otimização e controle da liberação em 

um determinado período de tempo, mantendo o nível terapêutico desejável no 

plasma (Shi, Li, 2005; Goldberg, 2007; Lee, Yuk, 2007). Do ponto de vista 

econômico, sistemas de liberação controlada são potencialmente mais baratos, pois 

geram uma maior eficiência de aplicação do fármaco, permitindo que tratamentos 

que não eram possíveis, se tornassem rotineiros (Kumar, 2000). 

Há diversos meios de se promover a liberação controlada de fármacos, mas 

duas formas vêm se destacando pelas suas propriedades diferenciadas: as nano e 

as microesferas. As microesferas são vetores desenvolvidos visando inúmeras 

aplicações terapêuticas, uma vez que muitos dos novos fármacos de estruturas 

complexas como peptídeos são freqüentemente difíceis de serem administrados de 

maneira conveniente por outros meios. No caso dos antiinflamatórios não-

esteroidais (AINEs), pode-se evitar a irritação da mucosa gástrica inerente ao uso 

deste medicamento por via enteral (Corsini et al., 1999). 

Quanto às caracteristicas mecânicas, os polímeros elastoméricos como os 

poliuretanos exibem um módulo de elasticidade ainda menor em comparação com 

osso autógeno e, portanto, são muito flexíveis e respondem de acordo com esse 

módulo em situações de exposição à carga. Estudos que incorporam partículas 

micro/nanométricas de alto módulo no polímero como os constituintes de cerâmica 

fazem com que o valor do módulo de elasticidade se aproxime ao do osso (Ohara et 

al., 1995; Peter et al., 1999; Park, Todo, 2011). Os estudos mais recentes e comuns 

de polímeros/cerâmicas têm como compósito o poliéster associado à nanopartículas 

de hidroxiapatita. Além de dureza, a hidroxiapatita apresenta propriedades 

osteogênicas e biocompatibilidade (Laschke et al., 2010). Além disso, outros 

componentes de carbono inorgânico, incluindo tubos e metais têm sido pesquisados 

para melhorar as propriedades mecânicas dos arcabouços de polímero (Peter  et al., 

1999; Lichte et al., 2011). 

As características mecânicas dos polímeros (PLGA) por si, auxiliam e são 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lichte%20P%22%5BAuthor%5D
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utilizados pela sua capacidade osteocondutiva, servindo como um arcabouço para o 

crescimento ósseo (Imbronito et al., 2005). Desta forma, quando usado o sistema de 

liberação de drogas os estudos devem avaliar também apenas com o veículo 

utilizado no intuito de descrever  seu potencial osteocondutor. 

 

 

2.3 SINVASTATINA 

 

 

Evidências anteriores sugerem que as estatinas possuem efeitos pleiotrópicos 

benéficos no metabolismo ósseo incluindo o de consolidação da fratura, ao lado de 

sua capacidade amplamente aceita em reduzir a incidência de doença 

cardiovascular e diminuição do colesterol endógeno.   

As estatinas são originárias de culturas de fungos, lovastatina, pravastatina e 

sinvastatina, existindo também as sintéticas: atorvastatina, cerivastatina, 

fluvastatina, pitvastatina e rosuvastatina. Inibidoras da enzima 3-hidroxi-metilglutaril 

coenzima A (HMG-CoA) redutase, atuam no início da via metabólica do colesterol 

impedindo a produção do mevalonato, como esquematizado abaixo: 

 

Figura 2.1- Esquema da inibição da enzima HMG-CoA redutase no ciclo do mevalonato. 
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Como consequência dessa inibição ocorre o bloqueio da produção de alguns 

isoprenóides como farnesil e geranilgeranil, necessários para a prenilação das 

proteínas Ras, Rho, e Rac que são GTPases envolvidas em uma variedade de 

processos celulares essenciais, como: sinalização, diferenciação e proliferação 

celular, dinâmica do citoesqueleto e transporte de vesículas (Garret et al., 2001; 

Baek et al., 2005) pela inibição da síntese do mevalonato e consequentemente 

inibição da prenilação e função das GTPases a expressão de BMP-2 pode ser 

estimulada (Rogers et al., 2000). 

Em um estudo realizado por Kaji et al, (2005) avaliou-se o efeito da 

sinvastatina e mevastatina em cultura de células ósseas, e foi observado o aumento 

e a diminuição da expressão da osteoprotegerina e RANKL, duas moléculas que 

regulam o processo de diferenciação dos osteoclastos. 

Os osteoclastos, por utilizarem moléculas intermediárias da biossíntese do 

colesterol para modificar e ativar proteínas chaves intracelulares tem seu 

metabolismo modificado pela ação das estatinas. (Cruz, Gruber, 2002). Entre os 

principais efeitos estão a inibição da fusão celular dos precursores (Sato et al., 1998) 

perda da borda em escova e ruptura do citoesqueleto de actina na zona de 

selamento com perda da adesão do osteoclasto a matriz óssea e morte celular. 

(Rogers et al., 2000). 

Mundy et al. (1999), através do teste de 30.000 compostos naturais 

verificaram efeitos da lovastatina e sinvastatina na ativação do promotor do gene da 

BMP-2 em culturas de osteoblastos murinos. Em outros trabalhos de cultura de 

células também foi verificado o aumento da expressão de BMP-2.(Sugiyama et al., 

2000; Phillips et al., 2001; Maeda et al., 2001; Song et al., 2003). A diminuição da 

perda de osso esponjoso e o aumento da formação do osso cortical foi verificado em 

um modelo de ratas ovarioctomizadas tratadas com sinvastatina (Oxlund, 

Andreassen, 2004).  

Seus efeitos sobre a formação óssea estão associados com o aumento da 

expressão da proteína morfogenética óssea (BMP-2) em células osteogênicas 

(Ayukawa et al., 2009 Mundy et al., 1999) e com o aumento da expressão do fator 

de crescimento endotelial vascular (VEGF) em células osteoblásticas (Maeda et al., 

2003). A sinvastatina promove proliferação e diferenciação de células do ligamento 
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periodontal de humanos em osteoblastos (Yazawa et al., 2005), demonstrando 

possuir potencial osteoindutor. Também foi observado que as estatinas possuem 

capacidade de diminuir a expressão de RANKL e catepsina K (Ayukawa et al., 

2009), a fusão de precursores dos osteoclastos e por modificar o anel de actina da 

zona clara destas células, que resultam em uma diminuição no número de 

osteoclastos ativos (Grasser et al., 2003). Além disso, apresenta capacidade de 

aumentar a angiogênese (Walter et al., 2002; 2004). Estes possíveis mecanismos de 

ação poderiam reforçar a indicação do uso das estatinas na regeneração óssea. 

Em estudos experimentais foram avaliados a expressão de fatores que 

regulam a angiogênese, diferenciação osteoblástica e osteogênese, de VEGF, BMP-

2 e core binding fator (Cbfa1), em defeitos criados no osso parietal de coelhos 

preenchidos com uma esponja de colágeno embebida de solução de sinvastatina, 

mostrando que os eventos regulados ocorreram antes do grupo que receberam 

somente a esponja de colágeno (Wong, Rabie, 2003). 

Liu  et al. (2014) avaliou o aumento significativo da atividade da fosfatase 

alcalina e a otimização da capacidade quimiotática de SDF-1α além disso avaliou 

angiogênese e aumento da expressão de BMP-2 no tecido ósseo recém-formado. A 

liberação sequencial do Fator de crescimento PDGF através de estatinas 

(sinvastatina) encapsuladas em microesferas de PDLLA mostrou que o sinergismo 

dos dois tratamentos favoreceram a biocompatiblidade, o aumento da proliferação 

celular, redução da apoptose e inflamacão (Chang et al., 2012) associado ao 

aumento da expressão do gene da proteína morfogenética do osso (BMP-2) e 

células ósseas já relatado que impulsionou o aparecimento de mais estudos 

esclarecedores do tema (Liu  et al., 2014). 

A forma de administração das estatinas para que se promova o efeito sobre o 

tecido ósseo deve ser considerada. A maioria dos medicamentos é administrada por 

via parenteral, ou seja, via injeção intramuscular, subcutânea ou intravenosa. Para 

assegurar a eficácia do tratamento, muitas vezes os fármacos são administrados em 

altas doses ou com elevada frequência, o que pode acarretar efeitos colaterais 

exacerbados e resposta imune intensa (Garret et al., 2001). Isto geraria grande 

desconforto ao paciente e, em alguns casos, levaria à desistência do tratamento 

(Branco, Schneider., 2009).  
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Os estudos mostraram resultados conflitantes sobre a dose ideal da 

sinvastatina sugerindo que a administração via oral faz com que a droga tenha maior 

parte da sua degradação a nível hepático, logo uma pequena parte fica disponível 

para atuação no tecido ósseo. Entretanto o aumento da dose para maior 

disponibilidade pode ter diversos efeitos diversos não desejados dentre eles, a 

miotoxicidade, falha hepática e insuficiência renal (Jacobson et al., 1997). 

Injeções subcutâneas não apresentaram efeitos consideráveis na formação 

óssea sugerindo que a sinvastatina circulante tem picos que diminuem rapidamente 

(Skoglund, Aspenberg, 2007) têm grande absorção pelo fígado (Jadhav; Jain, 2006; 

Oxlund et al., 2004), o que impede sua biodisponibilidade no tecido ósseo. Dessa 

forma, a aplicação local foi considerada um método de entrega diretamente no sítio 

do reparo na concentração ideal para beneficiar a formação óssea, evitando a 

passagem hepática e alcançando níveis terapêuticos desejados sem causar efeitos 

sistêmicos da sua administração. 

Os efeitos locais da sinvastatina, tem sido reportados (Ezirganli et al., 2013; 

Garret et al., 2007) entretanto, Thylin et al. (2002) observaram alguns efeitos 

inflamatórios causados no tecido mole apos aplicação da sinvastatina em calvaria de 

ratos e em mandíbula. 

Estudos testaram o efeito da aplicação local de sinvastatina associada com 

arcabouços diferentes, como os géis (Ozeç et al., 2007), ácido polilático / 

poliglicólico, (Wu et al., 2008) e sulfato de cálcio, (Nyan et al., 2007) e demonstraram 

potencial para aumentar a formação óssea. A sinvastatina associada ao fosfato α-

tricálcio em defeitos em calvaria de ratos com 5 mm de diâmetro foi capaz de 

estimular a formação óssea. Porém, a alta dose de sinvastatina empregada induziu 

inflamação (Nyan et al., 2009). 

A utilização da sinvastatina como indutor osteogênico, frente a processos de 

osteonecrose induzidos pelo calor, foi avaliada através da colocação de 

microesferas contendo a substância, ora localizada superficialmente no polímero ora 

no núcleo, alternando sua associação com  fator de crescimento derivado de 

plaquetas (PDGF) e albumina de soro bovino (BSA) em locais padronizados de 

osteotomia na maxila de ratos. O estudo sugeriu que a liberação da droga de forma 

sequencial foi uma modalidade eficaz para evitar complicações induzidas pelo calor 

durante as cirurgias e facilitar a aposição óssea após osteotomia, favorecendo a 
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ancoragem dos dispositivos (osteointegração) em procedimentos de implantes orais 

(Chang et al., 2012). 

Em outro estudo foi empregado um gel de polietilenoglicol contendo 2,5 % de 

sinvastatina em defeitos ósseos de 0,8 mm criados na mandíbula de ratos. Devido 

ao diâmetro favorável, o preenchimento do defeito ocorreu nos grupos com e sem 

tratamento. Entretanto, o grupo tratado com sinvastatina apresentou tecido ósseo 

neoformado com aspecto mais organizado, com trabeculado constituído de lamelas 

paralelas cuja distribuição ultraestrutural de osteopontina fora típica de osso 

secundário (Maciel-oliveira et al., 2011). 

A aplicação de sinvastatina em defeitos ósseos circulares realizados em osso 

nasal de coelhos brancos com 5 mm de diâmetro preservando a membrana nasal e 

preenchidos com 2,5 mg de sinvastatina/ml dissolvida em 0.2 ml de água com 

hidrogel ou em esponja (atelocollagen sponge -ACS). Foi observado que a 

sinvastatina associada ao hidrogel ou com ACS mostrou expressão de BMP-2 

semelhante a que ocorre na neoformação óssea espontânea, não havendo 

diferenças significativas entre as duas formas de transportação (Mukozawa et al.; 

2011). 

Maciel-Oliveira et al. 2011 demonstraram que os defeitos criados no osso 

alveolar preenchidos com gel contendo sinvastatina apresentaram osso neoformado 

com distribuição ultraestrutural de osteopontina característica de osso maduro, o que 

demonstra que este fármaco apresenta potencial indutor de formação de tecido 

ósseo de melhor qualidade em menor intervalo de tempo em relação aos controles. 

O osso alveolar regenerado nos defeitos tratados com sinvastatina apresentou 

espaços medulares menores, e as fibrilas de colágeno foram regularmente dispostas 

apresentando um aspecto de osso lamelar. A osteopontina estava presente na 

matriz óssea durante a cicatrização e regeneração óssea alveolar. 

Desse modo, a alteração na dinâmica celular pode explicar efeitos 

pleiotrópicos das estatinas além da redução dos níveis de colesterol. Essas 

alterações estão relacionadas com a diminuição da ativação de linfócitos T, 

inflamação, agregação plaquetária e arterioesclerose (Liau, Laufs, 2005) otimizando 

os mecanismos de formação e reabsorção óssea (Jadhav, Jain, 2006). 
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Diante do exposto, nosso projeto permite o desenvolvimento de um modelo 

de estudo da reparação óssea de defeitos de tamanho crítico criados na calvaria de 

ratos, correlacionando-se os diferentes tempos cirúrgicos com a presença do 

polímero PLGA e da sinvastatina. Será avaliado o processo de neoformação óssea 

em defeitos de 5,0 mm, tamanho este considerado crítico para a regeneração. Será 

analisado o efeito da membrana de PLGA e de microesferas de PLGA contendo 2,5 

% de sinvastatina na regeneração dos defeitos criados após os períodos de 30, 60 e 

90 dias, através de análise morfológica em microscopia de luz e microscopia 

eletrônica de transmissão. Além disso, será realizada análise da distribuição ultra 

estrutural da osteopontina através do método imunocitoquímico. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

O trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da sinvastatina associada a 

um polímero de poli(ácido láctico-co-glicólico) (PLGA) na forma de microesferas em 

comparação com o dispositivo osteocondutor PLGA na forma de membrana, na 

regeneração óssea de defeitos de tamanho crítico criados cirurgicamente na calvária 

de ratos em diferentes períodos de tempo. 

Dessa forma, este trabalho analisou os seguintes aspectos ocorridos no 

reparo dos defeitos ósseos: 

 Avaliação morfológica do tecido ósseo da região interior e nas margens do 

defeito, bem como observação das células de revestimento, organização 

da matriz e quantidade de células no seu interior; 

 Avaliação da matriz, espessura e aspecto do tecido neoformado através da 

microscopia eletrônica de varredura. 

 Imunolocalização das proteínas não colágenas OPN e BSP, e do 

proteoglicano OSAD no tecido ósseo neoformado; 

 Análise ultraestrutural do tecido neoformado e da interface com o 

biomaterial, membrana e microesferas. 

 Imunolocalização ultraestrutural da proteína OPN na região de 

neoformação óssea; 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 ANIMAIS 

 

Princípios de cuidados com animais de laboratório (NIH Pub 1985:85-23) e as 

leis nacionais sobre o uso de animais foram observados. Todos os procedimentos 

experimentais foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

da Universidade de São Paulo – USP (Anexo A). Sessenta ratos Wistar (Rattus 

norvegicus albinus, Rodentia, Mammalia) machos, com 3 meses de idade, pesando 

250-300 g foram utilizados neste estudo. Os animais foram mantidos livres de 

estresse no biotério do Laboratório de Biologia Oral (LBO), da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo e mantidos em ambiente com 

temperatura controlada, ciclo claro/escuro de 12 horas, com alimentação e água “ad 

libitum” durante todo o experimento. 

 Os critérios de inclusão para que os animais pudessem ser incluídos nos 

experimentos foram: ser da raça proposta, estar em bom estado nutricional, chegar 

ao final do período de observação com bom estado de saúde; 

 Os critérios avaliados para exclusão dos animais abrangeram: presença 

de complicações (infecções, necroses, debilitação do estado geral) trazendo 

problemas e desconforto ao animal durante o período do experimento e no momento 

da eutanásia dos mesmos; 

 

4.2 SINTETIZAÇÃO DAS MICROESFERAS DE POLI (ÁCIDO LÁCTICO CO-

GLICÓLICO)  

 

 O PLGA foi sintetizado no laboratório de Biomateriais da PUC-SP, sob 

supervisão da Profa. Dra. Eliana Duek, conforme descrito em MOTTA et al., 2006. 

 Inicialmente dissolveu-se 1,0 g de PLGA granulado em 10,0 mL de 

clorofórmio (Merck) sob agitação em agitador magnético (Ika) para sua total 

dissolução. A solução resultante foi adicionada a 100 mL de solução aquosa de 



45 

 

PVAl a 1% (Vetec), à temperatura ambiente, sob constante agitação em 

emulsificador a 24 rpm por 6 minutos formando-se assim a simples emulsão. Para 

que ocorresse evaporação do solvente, a solução final permaneceu em agitação por 

3 horas. O conteúdo do béquer foi então vertido em tubos de ensaio e estes 

submetidos à centrifugação por 5 minutos a 3500 rpm. As microesferas foram 

retiradas do tubo e congeladas em nitrogênio líquido para liofilização por 48 horas 

para estocagem. O processo descrito foi adaptado de Garret et al. (2007). 

O procedimento para a obtenção das microesferas de PLGA com o fármaco 

seguiu a mesma metodologia da obtenção das microesferas sem o fármaco. A 

diferença, entretanto, foi a adição de uma solução de sinvastatina em acetona a 5% 

à solução de PLGA. Posteriormente a solução polímero/fármaco foi submetida à 

emulsificação com PVAl 1% seguindo a metodologia descrita anteriormente. 
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Figura 4.1- Estrutura química de uma cadeia polimérica de poli(ácido láctico co-glicólico) 
 

 

 

4.3 PROTOCOLO CIRÚRGICO 

 

 

Os animais foram anestesiados com uma combinação de ketamina e xilazina 

(1.5 ml/kg) por via intramuscular. Foi realizada a tricotomia da área dorsal do crânio 

na região compreendida entre os pavilhões auriculares externos e essa área foi 

preparada assepticamente pela fricção de uma gaze embebida com 

Polivinilpirrolidona-iodo lauril-éster sulfato de sódio para cirurgia. Com o animal 

posicionado em decúbito ventral, o acesso cirúrgico à região da calota craniana foi 

obtido por meio de uma incisão contínua longitudinal de aproximadamente 18 mm ao 

longo da sutura sagital, na pele e tecido subcutâneo  utilizando-se lâmina de aço 

inox no 15 montada em cabo de bisturi Bard Parker no3. A pele e tecido subcutâneo 

foram afastados com um instrumento de ponta romba para expôr osso parietal. Após 

essa primeira incisão, o periósteo foi incisado e descolado ao longo da área óssea a 

ser exposta, permitindo, assim, acesso direto à calota craniana do animal. Após a 

exposição da calota, com o objetivo de padronizar a área a ser manipulada, o osso 

parietal esquerdo foi o local de eleição para a realização do experimento. Para tal, 

estabeleceu-se uma medida linear de 2 mm à partir da sutura sagital mediana com 

auxilio de régua metálica milimetrada, delimitando-se assim, o ponto inicial de 

confecção do defeito. Um defeito ósseo de 5,0 mm de diâmetro foi feito com auxílio 

de um contra-ângulo acoplado a um motor elétrico a 1.100 rpm e executado com um 

instrumento rotatório cortante do tipo trefina  com irrigação externa com soro 

fisiológico concomitante e initerrupta para prevenção do superaquecimento da 

porção óssea. A broca promoveu o rompimento da díploe (corticais ósseas externa e 
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interna), até exposição da dura-máter. Após o preparo da loja óssea para recepção 

dos materiais esta foi levemente lavada com solução fisiológica para remocão de 

eventuais espículas provenientes do momento de delimitação do corte. Todo o 

procedimento cirúrgico foi realizado sem que duramáter e a porção cerebral fossem 

lesionadas.  

Após a colocação ou não do biomaterial o tecido muscular e a pele foram 

reposicionados e suturados, por meio de pontos isolados, com fio monofilamentar de 

nylon (4-0), montado em agulha atraumática semicircular de 1,5 cm de comprimento 

(Figura 4.2). O procedimento cirúrgico foi realizado pelo mesmo operador. Após 

estes procedimentos, os animais permaneceram no Biotério de Experimentação do 

Laboratório de Biologia Oral, acomodados em gaiolas, mantidos em condições 

adequadas de temperatura (25oC), umidade e ventilação, identificados e numerados 

de acordo com o grupo correspondente, data da cirurgia e data da eutanásia. 
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Figura 4.2 -  Procedimento Cirúrgico. Em a, tricotomia. Em b, incisão primária em região cutânea, em c, 
afastamento cuidadoso do periósteo, em d, após afastamento membrana preservada, em 
e, posicionamento da broca, afastamento e irrigação, em f, região do defeito delimitada, 
em g, remoção das corticais ósseas da calota em região de defeito, em h e i, colocação do 
biomaterial no interior do defeito e preenchimento, em j, preparo e recorte da membrana 
de PLGA, em k, recobrimento do defeito com membrana, em l, sutura simples passando 
pelo periósteo, em m, sutura realizada e incisão completamente fechada, em n, momento 
do sacrifício com observação do córtex cerebral mostrando-se intacto sem lesão ou 
hemorragia, em o, remoção do espécime, nesse caso o animal fotografado foi controle 60 
dias 
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4.4 GRUPOS EXPERIMENTAIS 

Tabela 4.1  - Divisão descritiva dos grupos experimentais por tempo de sobrevida e destino das 

amostras 

 

O polímero (PLGA) foi depositado em duas formas: membrana e 

microesferas, sendo que no Grupo M foi colocada apenas a membrana sobre o 

coágulo formado após a remoção da porção da calota craniana, enquanto que no 

Grupo MSI foi feita uma combinação para estabilizar as microesferas no interior do 

defeito: sobre o coágulo, foram depositadas 3mg de PLGA + SIN, e sobre as 

mesmas a membrana de PLGA com uma margem de segurança, ultrapassando a 

borda do defeito em 2mm por toda a extensão da margem. No grupo controle (C) o 

defeito foi preenchido apenas por coágulo e sujeito a regeneração espontânea. Um 

terceiro grupo (MSS) foi criado para avaliar o potencial osteocondutor apenas das 

microesferas com a membrana de PLGA recobrindo e estabilizando o material, sem 

adição de sinvastatina, avaliado em ambos os períodos experimentais. 
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4.5 OBTENÇÃO DOS ESPÉCIMES  

 

Após os períodos de 30 e 60 dias os animais foram eutanasiados por 

sobredose anestésica e as calotas foram removidas com auxílio de tesouras 

cirúrgicas. A remoção cuidadosa dos tecidos moles ao redor do osso parietal foi 

realizada com exceção da região que reveste o defeito. O espécime foi rapidamente 

imerso em um beaker contendo 40 ml de fixador. A solução fixadora constitui-se de 

formaldeído a 4% (preparado a partir do paraformaldeído) + glutaraldeido 0.1%, 

tamponado com cacodilato de sódio 0,1M e Ph 7,2. Subsequentemente, o beaker 

contendo o material e fixador, foi colocado em um recipiente contendo gelo, para 

posterior irradiação em um forno microondas Pelco 3440 (Ted Pella, Redding, CA, 

USA)  operando em potência de 100% em 3 ciclos de 5 minutos cada, em 

temperatura máxima de 37℃ (Massa e Arana-Chavez, 2000). Depois da fixação em 

microondas, os espécimes foram transferidos para um fixador por 6 horas em 

temperatura ambiente, após este período, o material permaneceu overnight a 4℃. No 

dia seguinte, foram lavados em tampão cacodilato de sódio 0,01M, pH 7,2 e 

seguidos para descalcificação em EDTA a 4,13 % por aproximadamente 30 dias.  

 

4.6 PROCESSAMENTO E INCLUSÃO 

 

Após a descalcificação, procedeu-se o corte na região central do defeito. As 

porções obtidas foram destinadas ao processamento ideal para cada análise 

proposta. Após inclusão em cada material os blocos foram identificados e 

submetidos à microtomia (Figura 4.3). 
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4.6.1 Microscopia de Luz 

 

 

Figura 4.3 – Em A um esquema da calota com área do defeito em região posterior da calota. Em B e 
C modelos esquemáticos para confecção dos cortes histológicos para inclusão nos 
respectivos materiais. Em C, destaque do lado a ser cortado em micrótomo 

 

 

As amostras dos grupos(MSI) de calotas de animais tratados com sinvastatina 

associada ao polímero de PLGA, controles (C) com cicatrização espontânea, e 

amostras do grupo com defeito recoberto por membrana de PLGA (ME) , foram 

avaliados em microscopia de luz para isso, os espécimes foram desidratados em 

concentrações crescentes de etanol, diafanizados em xilol, infiltrados e 

posteriormente incluídos em Paraplast (Sigma, St Louis, USA).  

Mesmo tendo como objetivo a análise descritiva do tecido neoformado e de 

alguns eventos de sinalização, e não a histomorfometria, os cortes foram realizados 

com cautela no micrótomo Microm HM360 (Microm, Waldorf, Germany) com a 

utilização de facas de vidro preparadas no knife-maker Leica EM KMR3 (Leica, 

Wetzlar, Germany). As lâminas onde foram coletados os cortes permaneceram em 

estufa 40oC durante 24h. A parafina excedente foi removida e a partir do contato do 

material com a navalha foram utilizados cortes com espessura de 4 µm não 

ultrapassando 200 µm de profundidade a partir do centro do defeito 

Os cortes foram corados com hematoxilina e eosina e as imagens analisadas 

e capturadas em um microscópio de luz Olympus BX-60 acoplado ao sistema de 

captura e análise de imagens Cell F (Olympus, Tokyo, Japan). 
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4.6.2 Microscopia Eletrônica de Transmissão – morfologia 

 

 

Foram analisados em microscopia eletrônica os espécimes 30 dias  M, MSI e 

60 dias M, MSI. Os espécimes obtidos foram fixados e descalcificados como descrito 

no item 4.5 e posteriormente lavados extensivamente em uma solução tampão de 

cacodilato de sódio a 0,05M, pH 7,2 durante uma hora, de acordo com o esquema 

da Figura 4.2, 1/3 da área do defeito foi pós fixada em tetróxido de ósmio a 1% por 

duas horas à temperatura ambiente, desidratados em concentrações crescentes de 

etanol, banhados em acetona,  infiltrados e incluídos em resina epóxica Spurr 

(Eletron Microscopy Science (EMS), Hatfield, PA, USA) em formas de silicone, cuja 

polimerização ocorreu a 60oC durante 72h em ambiente livre de umidade. Cortes de 

1μm de espessura foram obtidos no micrótomo citado no item 4.6.1 com facas de 

vidro e corados com solução alcóolica de azul de toluidina. Foram selecionadas as 

regiões de borda ou centrais de neoformação óssea para subsequentes cortes 

ultrafinos de 70nm em um ultramicrótomo Leica Ultracut R (Leica, Wetzlar, Germany) 

utilizando faca de diamante (Diatome, Biel, Switzerland). Os cortes foram coletados 

em telas de cobre de 200 meshes contrastadas com acetato de uranila e citrato de 

chumbo, examinados e fotografados em um microscópio eletrônico de transmissão 

JEOL 1010(JEOL, Tokyo, Japan) operado a 80kV. 

 

 

4.6.2.1 Estudo imuno-citoquímica para Osteopontina  

 

 

A porção dos espécimes destinados a imunocitoquímica foram lavados 

conforme item 4.6.2, desidratados em concentrações crescentes de etanol infiltrados 

e incluídos em LR White (London Resin Company Ltda, England), em cápsulas de 

gelatina, cuja polimerização ocorreu a 60oC durante 72h. Os blocos foram aparados 

com uma navalha, e  cortes de 1 μm de espessura em Micrótomo (HM 360) com 

faca de vidro e foram corados com solução alcóolica de azul de toluidina a 0,25%. 

examinados em microscopia de luz e as regiões contendo defeitos ósseos e 

neoformação foram selecionadas para os posteriores cortes ultrafinos de 70 nm de 
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espessura coletados em telas de níquel de 200 meshes com película de Formvar 

20%. 

Os cortes ultrafinos em telas de níquel foram submetidos ao processo de 

incubação para a marcação do anticorpo de galinha anti osteopontina de rato- OPN 

(Larry Fisher 1:150, LF-175 NIH) diluído à 1:150, por doze horas após processo de 

bloqueio em ovalbumina a 1% em PBS 0,01M, pH 7,2, durante 20 minutos. As telas 

foram novamente bloqueadas com ovalbumina por 20 minutos. Os sítios de ligação 

foram revelados incubando a tela com o complexo proteína A-ouro, com partículas 

de 15nm (Aurion, Netherlands) diluído 1:20 em PBS por trinta minutos. Finalmente 

as telas foram lavadas com PBS e em seguida com agua destilada por 15 minutos. 

O controle da especificidade da reação consistiu na incubação dos cortes 

diretamente com proteína A-ouro. Posteriormente, os cortes foram contrastados com 

acetato de uranila e citrato de chumbo, examinados e fotografados em um 

microscópio eletrônico de transmissão JEOL 1010 operado a 80 kV (Arana-Chavez, 

Nanci, 2001). Todos os procedimentos foram feitos em temperatura ambiente. 

 

 

4.6.3 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

 

As calotas dos grupos C, M, MSI 30 dias e  C, M, MSI com 60 dias foram 

fixadas, e lavadas em água destilada tratadas com hipoclorito de sódio a 2% durante 

3 períodos de 10 minutos para a remoção do material orgânico. As calotas foram 

subsequentemente lavadas em água destilada, desidratadas em concentrações 

crescentes de etanol, até etanol absoluto. Depois, as mesmas foram colocadas em 

hexametildisilazano (HMDS), por 10 minutos, e deixadas para secar no interior de 

uma capela com sistema exaustor. Os espécimes foram então montados em 

suportes de alumínio com o cuidado de deixar a face do defeito ósseo voltada para 

cima. Posteriormente, foram encobertos com uma camada de aproximadamente 25 

nm de ouro em um aparelho Balzers SDC 050 (Oerlikon Balzers, Liechtenstein). A 

seguir, foram examinados e fotografados em microscópio de varredura LEO (LEO- 

Germany) operando a 10-15 Kv. 
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4.6.4 Imuno-histoquímica para OPN, BSP, OSAD 

 

 

Os cortes foram desparafinizados em dois banhos de xilol, um a 60°C por 15 

minutos, e outro em temperatura ambiente por 15 minutos. Em seguida os cortes 

foram imersos em etanol/xilol (1:1) e hidratados em concentrações decrescentes de 

etanol, a partir de três passagens em etanol absoluto, seguido por etanol 95%, 90%, 

85% e 80% durante 3 minutos cada. Com a finalidade de se remover o pigmento do 

fixador, os cortes foram imersos em hidróxido de sódio a 10% em solução alcoólica 

95% durante 10 minutos. Posteriormente, foram lavados em água destilada por 5 

minutos. 

O bloqueio da peroxidase endógena foi realizado com dois banhos de quinze 

minutos cada em solução de peróxido de hidrogênio a 30% e metanol (1:10). Os 

cortes foram lavados em água corrente e, posteriormente, mergulhados em dois 

banhos de solução de Tris pH 7,4. 

Os cortes foram incubados durante 60 minutos em soro suíno (Dako North 

America Inc. Carpinteria, CA, USA) para posteriormente serem incubados com o 

anticorpo primário. Para identificação da proteína osteopontina, foi utilizado o 

anticorpo policlonal anti-OPN, (LF175 1:1200, Larry Fisher, NIH) por 90 minutos, 

BSP (rabbit anti-human bone sialoprotein- LF-84-1:100) 1h e 30minutos, OSAD 

(cedido pela Profa. Françoise Bleicher, da Universidade de Lyon, França -1:500 -

1:500) 12h em câmara úmida (Couble et al., 2004). 

Após o tempo de incubação do anticorpo primário os cortes foram imersos em 

solução de Tris. Em seguida foi feita a incubação do complexo estreptoavidina- 

biotina (Kit LSAB Peroxidase K0690 - Dako North American, Inc. Carpinteria, CA, 

USA) por 30 minutos em ambiente escuro e câmara úmida, após a aplicação de 

cada reagente os cortes passaram novamente pela solução Tris. 

Para revelação, foi utilizado o cromógeno diaminobenzidina 0,025% (DAB, 

3,3-diaminobenzidina K3468 - Dako North America Inc. Carpinteria, CA, USA) 

segundo as orientações do fabricante. Alguns cortes foram incubados em PBS em 

vez de anticorpo primário, para obtenção dos controles negativos. 
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Após nova lavagem na solução de Tris, os cortes foram contra corados com 

hematoxilina de Harris. Finalizada a coloração, foram desidratados em 

concentrações crescentes de etanol e, em seguida, imersos em xilol/etanol e xilol. 

As lâminas foram montadas em Entellan (EMS, Hatfield, PA, USA) e examinadas em 

um microscópio de luz modelo Olympus BX-60. 
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5 RESULTADOS 

 

Após trinta dias de tratamento, a maioria dos animais não tiveram nenhuma 

intercorrência, debilidade, hemorragia ou coleção purulenta visível durante o 

processo pós operatório. Quatro animais do grupo MSI, sendo dois do período 30 

dias e 2 do período 60 dias sofreram óbito pós cirúrgico e não foram utilizados. 

 

5.1 ASPECTOS MORFOLÓGICOS 

 

5.1.1 Grupo C 

 

 

Com 30 dias, alguns espécimes do grupo controle apresentavam no exame 

macroscópico uma pequena área de neoformação óssea apenas na região 

adjacente à borda do defeito. Quando examinados os cortes em microscopia de luz, 

observou-se pequenas áreas de osso primário, com numerosos osteócitos e poucos 

vasos sanguíneos inseridos na matriz (Figura 5.1). 

Em alguns casos, não houve formação em região de borda de defeito, porém 

a resposta inflamatória nesse grupo apresentou-se estendida na maioria dos 

espécimes. Ainda no grupo C verificamos a constante ocorrência da invasão de 

tecido conjuntivo no interior do defeito (Figura 5.2). 

Após 60 dias, o grupo continuou com o mesmo padrão de neoformação 

óssea, apresentando somente pequenas áreas de tecido ósseo com aspecto 

primário nas regiões de margem do defeito (Figura 5.3). 

Na análise ultraestrutural com 30 dias, próxima a região de borda de defeito 

observou-se presença de matriz secretada pelos osteoblastos em ambos os 

períodos de tempo, depositada sobre linhas de reversão (Figura 5.4). 

Nessa mesma região, borda do defeito, observou-se na microscopia de luz, 

áreas com estruturas circulares que, em microscopia eletrônica de transmissão 

foram identificadas como adipócitos, devido a sua peculiar característica 

morfológica, apresentando-se oval com núcleo na superfície da vesícula e 
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citoplasma circundante (Figura.5.5). 

 

 

Figura 5.1 - Grupo C, 30 dias. Em a, observa-se a calota com defeito em região central do osso 
parietal, com uma pequena área de neoformação (NO) em região de borda do defeito 
(BD) ao lado do Osso (O) pré existente. Em b, corte histológico da mesma região 
mostrando a neoformação óssea (NO) adjacente a borda do defeito (BD) com grande 
quantidade de osteócitos no interior da matriz neoformada. b, 100X 
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Figura 5.2 – Grupo C, 30 dias. Região de borda de defeito (BD), com células de revestimento ósseo 

formando uma camada contínua (seta) em região de invasão de conjuntivo (C). Nota-se 
ainda a presença de um vaso sanguíneo na região central do defeito. 100x 

 
 
 

 

 
Figura 5.3 – Grupo C, 60 dias, região de borda de defeito (BD) porção de margem do defeito 

remodelada mas sem presença de uma neoformação induzida, com extensa região 
de conjuntivo (C) no interior do defeito. 100X 

2
6
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Figura 5.4 – Grupo C - Microscopia eletrônica de transmissão. Em a, período de 30 dias, observa-se 

osteoblasto (Ob) adjacente a matriz recém-secretada composta de fibras colágenas (FC) 
sobre uma linha de reversão (setas). Em b, período de 60 dias com morfologia 
semelhante, com parte de um osteoblasto (Ob) nas proximidades de linha de reversão 
apontada pelas setas. X 30.000 
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Figura 5.5 - Microscopia Eletrônica de Transmissão. Grupo C, 60 dias, observa-se uma área com 

presença de adipócitos (Ad) entre fibras colágenas (Fc). (A, X 20.000). 
 

 
 
5.1.2 Grupo M 

 

 

Aos 30 dias o grupo membrana apresentou pequena diferença do grupo 

controle: uma maior área de neoformação foi observada, porém com mesmo 

aspecto da matriz recém depositada observado no grupo C (Figura 5.6). 

Em uma fase mais avançada, com 60 dias, por ser defeito crítico, observou-se 

o mesmo padrão detectado aos 30 dias. Notou-se ainda, algumas áreas de 

neoformação óssea nas regiões de margem de defeito (Figura 5.7 a, b,c). 

A análise ultraestrutural revelou, nesse grupo, com 60 dias após cirurgia, a 

presença de um tecido ósseo primário, com osteócitos aprisionados na matriz 

recém-formada (Figura 5.8 a,b). 
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Figura 5.6 – Grupo M, 30 dias. Duas regiões nas quais se observa presença de uma moderada 
área de neoformação (NO) apenas nas proximidades da borda de defeito (BD) 
adjacente ao osso pré-existente (O). Em a, algumas cavidades medulares contendo 
vasos sanguíneos (vs) em região do osso neoformado (NO). 100x 
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Figura 5.7 -  Grupo M, 60 dias, em a,  calota apresentando bordas neoformadas apontadas com escassa 
neoformação em região central. Em b, corte histológico, com osso primário contendo grande 
quantidade de osteócitos no interior da matriz neoformada (NO), presença do espaço da 
Membrana (M) em toda extensão do defeito, e região de borda do defeito (BD) ainda sem 
remodelação efetiva. Em c, presença de vasos sanguíneos (vs) na região do osso 
neoformado. 100X 
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Figura 5.8- Grupo M. Microscopia eletrônica de transmissão, 60 dias. Observa-se presença de tecido 
ósseo primário (Op) em a e b. Em B, presença de parte de um osteócito (Oct) no interior 
de uma lacuna no osso imaturo. X25.000 
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5.1.3 Grupo MSI 

 

 

Após 30 dias de tratamento com sinvastatina nenhum sinal de resposta 

inflamatória estendida foi encontrada no interior do defeito ósseo; o exame 

macroscópico não revelou presença de abcessos ou coleção purulenta. 

A análise histológica revelou, no grupo MSI, um perfil mais elevado de 

proliferação de vasos sanguíneos em comparação os outros grupos C e M (Figura 

5.9 a, c, d, e). 

Na avaliação morfológica ainda observou-se uma maior quantidade de tecido 

recém formado característica do aumento na velocidade de deposição da matriz 

através da diferenciação e proliferação das células indiferenciadas presentes na 

região do periósteo. (Figura 5.9 b).  

Nos espécimes com 60 dias de tratamento observou-se a presença de osso 

neoformado que resultou no fechamento do defeito em quase todos os animais 

(Figura 5.10). No exame macroscópico do grupo foi clara a diferença na textura e 

espessura das ilhas formadas entre o grupo 30MSI e 60MSI, (Figura 5.11 a) no 

grupo MSI 30 dias, no momento do sacrifício observou-se a presença da membrana 

parcialmente degradada sobre o defeito. No grupo MSI 60 dias (Figura 5.11b) a 

membrana foi degradada totalmente e o tecido apresentou-se com menor 

transparência e maior espessura. 

Na avaliação ultraestrutural, com 60 dias, houve presença de prolongamentos 

celulares inserindo no interior da membrana de PLGA, com várias células 

responsáveis pela degradação desse material circundando a membrana. (Figura 

5.12 a, b). 

Além do aumento em volume observado no Grupo MSI, o tecido ósseo 

neoformado apresentou uma melhor organização na disposição e o arranjo das 

fibrilas colágenas, se comparado com o observado no Grupo C (Figura 5.13). A 

análise por microscopia de luz mostrou ainda que o Grupo MSI apresentou pouca 

região de tecido conjuntivo sem sinais de inflamação crônica após a injúria cirúrgica 

e sem atrofia das células, sugerindo que houve correto suporte sanguíneo e 
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nenhuma infecção significativa.  

A análise ultraestrutural mostrou diferença entre grupo MSI entre o primeiro e 

segundo período de eutanásia. Com 30 dias, observou-se presença de fibrilas 

colágenas circundando  tanto as microesferas com sinvastatina quanto a membrana 

de PLGA ainda sem sinais de degradação central em ambos materiais. (Figura 5.14 

a, b). Além disso, as fibrilas mostraram uma disposicão  e arranjo organizados, tanto 

quando observadas em corte transversal como longitudinal, notando-se uma 

superfície óssea sendo depositada e remodelada (Figura 5.14 c), com presença de 

osteoblastos e osteoclastos na superfície da matriz mineralizada (Figura 5.15 a,b). 

Em alguns espécimes do grupo MSI 30 dias, além do arranjo das fibrilas 

colágenas dispostas de forma mais compactada do que no lado C, pode-se observar 

a presença de células englobando as microesferas, ou em contato com a superfície 

desse biomaterial. Em alguns casos a degradação completa de algumas 

microesferas com a presença de macrófagos em regiões onde foram foi observada 

mesmo no primeiro período experimental, além disso, foi notado o intimo contato das 

células na superfície ou a presença de váriosprolongamentos ao redor do 

biomaterial de forma paralela ou transversal (Figura 5.15A; a, b, c, d , e, f). 

Essa remodelação presente no grupo 60 dias, acompanhou a degradação do 

material que foi observada em vários estágios de evolução, que variou de acordo 

com a região, central, borda de defeito e intermediária sendo mais avançada em 

região de borda de defeito (Figura 5.16 a, b ,c). Uma degradação central também foi 

observada em alguns espécimes nesse período de tempo,com a presença de 

prolongamentos celulares com aspectos de podocitos na extensão da superfície do 

biomaterial, e em alguns casos fibras em volta de todo biomaterial sendo 

depositadas acompanhando a degradação externa. (Figura 5.16A; a, b). 

Em alguns casos, observou-se também áreas em mineralização com 

presença de glóbulos calcificados em meio a matriz rodeada por fibroblastos (Figura 

5.17 a, b). Em região central do defeito ao redor do biomaterial observou-se fibrilas 

colágenas dispostas de forma mais regular e compacta. Além disso o paralelismo 

dessas fibras foi observado nos espécimes deste grupo, diferente dos grupos C e M, 

com presença de fibroblasto com morfologia típica de atividade (Figura 18 a). 
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Nesse último período também avaliou-se a matriz óssea que apresentava-se 

organizada e notou-se a presença do biomaterial com degradação central quase 

completa esperada após a implantação de um material compatível e com nível de 

toxicidade aceitável pelo organismo. (Figura 5.18 b). A análise ultraestrutural, neste 

período, mostrou a formação de uma matriz extracelular com fibras de colágeno 

dispostas principalmente paralela à margem do defeito ósseo e em torno do 

biomaterial. Na região central do defeito observamos o acúmulo de material utilizado 

como um veículo de sinvastatina, com a presença de macrófagos circundando o 

biomaterial. (Figura 5.18c). 
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Figura 5.9 - Grupo MSI, 30 dias. Em a, região de osso em forma de “ilhota” no centro do defeito, 

conectada à borda por uma área de osso neoformado (seta). Em b, área 
neoformada(NO) adjacente a espaços correspondentes às microesferas do biomaterial 
(Bm); observa-se também degradação parcial da membrana (M). Em c, região próxima 
à borda do defeito com significante área de neoformação óssea. Em d, nota-se em 
região de osso imaturo, com grande quantidade de osteocitos, a presença de pequenas 
cavidades medulares contendo vasos sanguíneos (vs) Em e, observa-se a presença do 
biomaterial (Bm), presença de ilhotas individuais de osso recém formado, e vasos 
sanguíneos no conjuntivo(setas). b, c, e 100X; d, 200X 
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Figura 5.10- Grupo MSI, 60 dias. Em a, é mostrada a calota e região central de defeito com 
preenchimento quase completo, em quantidade e espessura, na avaliação 
macroscópica. Em b, corte histológico da região central do defeito mostrando a 
extensão do preenchimento. Em C, nota-se presença de vasos sanguíneos e vestígios 
do biomaterial (Bm) entre o trabeculado da área de neoformação óssea (NO). Em d, 
maior aumento da região demarcada em b, em regiões onde ainda existe remodelação 
do tecido ósseo. b, 40X; c, d, 100X 
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Figura 5.11 - Grupo MSI. Comparação macroscópica da espessura das trabéculas formadas entre os 

períodos de 30 e 60 dias 
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Figura 5.12 - Grupo MSI. Microscopia eletrônica de transmissão, período de 60 dias. Em a, interface 
(If) entre a membrana (M) e região com células fagociticas (mnc).Em b, maior aumento 
mostrando prolongamentos celulares dessas células (setas) inserindo em região 
periférica de membrana. A X20.000; b, X 40.000 
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Figura 5.13 - Grupo MSI, período de 60 dias. Em A, região central do defeito ósseo mostrando uma 

“ilhota” de osso neoformado, com uma pequena porção de tecido conjuntivo entre as 
bordas neoformadas. Em B, ilhota em maior aumento mostrando porção de aspecto 
lamelar em extremidades adjacentes ao biomaterial (Bm) com osteócitos (Oc) em 
região central da ilhota, e células de revestimento ósseo (c) na superfície. A,40X; B, 
100X 
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Figura 5.14 – Grupo MSI. Microscopia eletrônica de transmissão., período de 30d. Em a, membrana 
(M) de PLGA, ainda intacta com sinal discreto de degradação. Em b, microesfera com 
sinvastatina em degradação (Bm), adjacente a região de matriz mineralizada. Em c, 
numerosas fibrilas colágenas (Fc) em corte longitudinal e transversal organizadas e 
com arranjo característico. X20.000, X10.000. X12.000 
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Figura 5.15 - Grupo MSI. Microscopia eletrônica de transmissão, pedíodo de 30 dias. Observa-se em 

a, osteoblastos (Ob) depositando matriz, com presença de osteóide recém depositado 
(Ost) e osteócito (seta) sendo aprisionado por essa matriz, adjacente ao osso pré-
existente (O). Em b, área de remodelação do osso neoformado, com presença de 
matriz mineralizada (Mm), osteoclasto (Ocl), e biomaterial  circundando pela matriz 
óssea (Bm). A, X 3000, B, X 4000 
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Figura 5.15A – Microscopia eletrônica de transmissão. Grupo MSI, 30 dias. Em a, região próxima a 

borda de defeito, com fibrilas colágenas em corte longitudinal (FC1) e transversal 
(FC2), dispostas de forma organizada, parte de uma célula secretando (seta). Em b,  
região central de defeito com presença de microesfera (Bm), com fibrilas colágenas 
circundando a superfice e fibroblasto(seta). Em c, presença de macrófago (Mc) entre 
fibrilas colágenas (Fc) em região central de defeito onde foram depositadas 
microesferas. Em d, presença de biomateriais (Bm) com estagio avançado de 
biodegradação. Em e, maior aumento,  parte do biomaterial(Bm) circundado por 
fibrilas colágenas (Fc) e Fibroblasto em contato com Bm. Em f, presença de vários 
prolongamentos celulares (setas) e biomaterial (Bm) sendo envolvido pela célula. a, 
e, X10.000; b, 15.000; c, 10.000; d, 8.000; f, 40.000 
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Figura 5.16 - Microscopia eletrônica de transmissão. Grupo MSI, 60 dias. 

Observa-se nas micrografias, biomaterial (Bm) em diferentes estágios de degradação 
entre fibras colágenas (Fc). Em a, região central de defeito, em b, estagio mais avançado 
de degradação em região intermediaria entre borda e centro do defeito. Em c, região 
óssea envolvendo microesfera próximo da borda do defeito. A,B X 20.000, C,X4.000 
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Figura 5.16A - Microscopia eletrônica de transmissão. Em a, grupo MSI, 60 dias  mostrando 

biomaterial (Bm) entre os prolongamentos celulares (setas), e fibras colágenas (Fc) em 
região central do defeito. Em b, idem a, mas em região de borda de defeito, observa-se 
biomaterial (Bm) envolto por fibras colágenas. A, X 8.000; b, X 15.000) 
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Figura  5.17 - Grupo MSI. Microscopia eletrônica de transmissão, período de 60 dias. Em a, área de 

matriz em mineralização em meio a tecido conjuntivo com fibroblastos (Fb), e fibrilas 
colágenas (Fc). Em b, maior aumento da região mostrando glóbulos de calcificação 
(setas) adjacentes a um fibroblasto (Fb), sem a presença de osteoblastos. A, X 5000; 
B, X 25000 
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Figura 5.18 - Grupo MSI. Microscopia eletrônica de transmissão, período de 60 dias. Em a, 
microesfera envolta por prolongamentos celulares, com áreas centrais de 
degradação.Em b, fibrilas colágenas dispostas de forma regular e organizada, próximas 
a um fibroblasto (Fb) em atividade. Em c, maior aumento mostrando interface entre 
biomaterial e região com macrófagos próximos (mc), responsáveis pela degradação do 
mesmo. a, X10.000; b, X15.000, c, X 40.000 
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5.1.4 – Grupo MSS 

 

 

Nesse grupo a avaliação foi realizada apenas pela microscopia de luz. Os 

espécimes examinados no período de 30 dias após a cirurgia revelaram intensa 

semelhança com o grupo (M), observando-se pouca neoformação, quando ocorrida, 

com tecido de aspecto ainda imaturo, sem presença considerável de cavidades 

medulares e vasos sanguíneos na região de matriz óssea imatura (Figura 5.19a). 

No período de 60 dias houve, em todos os animais, uma neoformação em 

toda extensão da borda dos defeitos, estendendo-se lateralmente, com a presença 

de vasos neoformados. Porém, observou-se essa deposição em uma pequena área, 

em comparação com o grupo MSI, que continha a sinvastatina incorporada nas 

microesferas (Figura 5.19b). 
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Figura 5.19 - Grupo MSS. Em a, espécime com 30 dias de tratamento mostrando pouca neoformação 
óssea (NO), próxima à borda do defeito (BD) adjacente a região com abundantes 
microesferas do biomaterial (Bm). Em b, com 60 dias,  também discreta NO com 
presença de algumas cavidades medulares contendo vasos sanguíneos (vs) e infiltrado 
inflamatório em região de conjuntivo adjacente na região do defeito (I). a, 200X; b, 100X 
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5.2 IMUNO-HISTOQUÍMICA  

 

 

5.2.1 Grupo C 

 

 

A expressão da prote na OPN foi observada no tecido ósseo evidenciada pela 

coloração acastanhada, encontrada em toda extensão da matriz óssea neoformada 

na região próxima a borda do defeito adjacente ao osso pré existente, ou em região 

central de defeito, local onde a análise foi realizada. 

 omo previamente descrito, nos animais do grupo controle, onde houve 

neoformação, a área de produção de matriz óssea e consequentemente, de osso 

imaturo foi significantemente menor do que no grupo tratado com sinvastatina e 

microesferas, mesmo assim a reação de imuno-histoqu mica foi realizada para todos 

os anticorpos (OPN, BSP, OSAD) nos grupos C e M, com intuito de observar o 

aspecto da marcação e sua distribuição padrão assim como a expressão dessas 

proteínas em osso imaturo.  

A expressão da prote na OPN nos animais 30 dias   mostrou-se homogênea  

evidente na região de osso imaturo (espaços interfibrilares) e quando presente, 

devido a pouca formação nesse grupo, as linhas cimentantes apresentaram intensa 

marcação em castanho (Figura 5.20). 

No 60o dia o grupo controle, quando com neoformação, exibiu uma marcação 

com o mesmo padrão do grupo 30d, ou seja, nas áreas de osso imaturo e linhas 

cimentantes, nota-se maior concentração das prote nas. Eventualmente nota-se 

osteoblastos imunopositivos,  em algumas animais notou-se a presença de uma 

neoformação sub-adjacente a região de osso pré-existente e não na região de 

defeito propriamente dito (Figura 5.21 a e b). 

Aos 30 dias após a cirurgia, a expressão da prote na  SP mostrou-se 

granular e homogênea na região de osso imaturo tal marcação ocorreu em toda 

extensão da matriz óssea neoformada na região próxima a borda do defeito 

adjacente ao osso pré existente.  om 60 dias de tratamento a borda apresentou 
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remodelação no local onde a análise foi realizada, a marcação foi evidente em linhas 

cimentantes mostrando similaridade da marcação com proteína OPN nos dois 

períodos experimentais. (Figura 5.22 a, b, c). 

A imunomarcação com a proteína OSAD, no grupo controle na curta área 

neoformada mostrou tênue expressão dessa proteína  no citoplasma de alguns 

osteócitos e intensa marcação em tecido conjuntivo. [Figura 5.23 a, b]. Com 60 dias, 

o mesmo padrão foi observado, marcação em região de citoplasma das células no 

interior da matriz óssea, com significante marcação em região de tecido conjuntivo 

(Figura 5.23 c). 

 

 

 
 
Figura 5.20 - Imunomarcação para OPN grupo  , 30 dias,. Fotomicrografias mostrando, região de 

osso primário (OP) próxima ao osso pré existente (O) onde se observa imunomarcação 
positiva para OPN em osteóide (setas) observar padrão de marcação (arrowhead) em 
linhas cimentantes. 200x 
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Figura 5.21 - Imunomarcação para OPN, grupo C, 60 dias. Fotomicrografias mostrando, em a, região 

de borda de defeito (BD) sem formação óssea aparente assim como ausência de 

remodelação na região da interface conjuntivo e margem óssea, e nota-se região de 

neoformação com osso de aspecto imaturo (OP) inferior a superfície óssea já existente.  

Em b, observa-se imunopositividade para OPN em região de osso primário (OP) 

formado subjacente ao osso pré-existente (O). Borda de defeito (BD). Em maior 

aumento mostrando detalhes, grande quantidade de osteócitos e marcação em osteóide 

(arrowheads) e linhas cimentantes (setas). A, 40X; b, 200X 
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Figura 5.22 - Imunomarcação para BSP, grupo C, 30 dias em tecido primário (a, b). Em c, tempo 
experimental 60 dias, mostrando marcação especifica em região de borda em 
remodelação, observou-se ainda, região extensa de conjuntivo (C) no interior do defeito 
sem presença de tecido neoformado.  a, c 100X; b 200x 
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Figura 5.23 - Imunomarcação para OSAD, grupo C, em a e b, 30 dias mostrando área de 

neoformação (NO) em região próxima a borda do defeito (BD), marcação no citoplasma 
dos osteócitos e em matriz circundante. Em c, grupo experimental 60 dias, com grande 
quantidade de células no interior da matriz e intensa marcação em região de tecido 
conjuntivo. A, 100X, b, c 200X 
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5.2.2 Grupo M 

 

 

No 30o dia, a marcação para OPN mostrou-se semelhante ao 60o dia do 

Grupo  , observando-se o mesmo padrão de marcação mais intensa e grande 

quantidade de osteócitos no interior do tecido ósseo imaturo (Figura 5.24 a e b). 

No tempo experimental de 60 dias, essa proteína se expressou, em alguns 

espécimes com maior quantidade de tecido ósseo neoformado próximo da borda do 

defeito, com intensa marcação em toda extensão da matriz (Figura 5.25 a) e em 

alguns animais observou-se marcação significativa em linhas cimentantes no interior 

do tecido (Figura 5.25 b). 

A expressão da proteína BSP, mostrou-se similar a marcação da OPN em 

ambos os períodos experimentais com intensa marcação em tecido ósseo imaturo 

(Figura 5.26 a, b). 

Em 30 e 60 dias ainda nesse grupo, a expressão da proteína OSAD dias foi 

intensa em  osteócitos,  e tecido conjuntivo, sendo que nenhuma marcação foi 

encontrada em linhas cimentantes ou  matriz neoformada. Com 60 dias observamos 

marcação ainda mais evidente em região de tecido conjuntivo, mas com marcação 

de padrão similar aos 30 dias de tratamento. (Figura 5.27 a, b). 

 

 

5.2.3 Grupo MSI 

 

 

No grupo tratado com sinvastatina observou-se que o processo e estágios da 

osteogênese se mostrou acelerado em ambos os períodos experimentais. 

No grupo 30 dias, a marcação apresentou heterogênea, algumas áreas 

exibiram acentuada imunopositividade para OPN mostrando uma intensa 

osteoindutividade do material, esse grupo apresentou grande quantidade de tecido 

imaturo próximo a borda do defeito, observa-se evidente matriz neoformada, com 

grande quantidade de células que mantém esta região. (Figura 5.28 a e b) 
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Ainda nesse período observou-se em alguns espécimes na região de borda 

de defeito tecido ósseo imaturo com a presença do biomaterial em degradação 

(Figura 5.29)  e no centro do defeito nota-se área neoformada com grande 

quantidade de osteócitos e presença de biomaterial mostrando marcação também 

acentuada em matriz óssea imatura (Figura. 5.29b). 

Em uma região superficial voltada para o biomaterial e em algumas regiões 

entre o tecido imaturo observou-se áreas com poucas células e disposição das fibras 

com aspecto de tecido maduro Em alguns animais desse mesmo grupo, uma intensa 

neoformação foi observada na região de borda da neoformação, com grande 

quantidade de osteócitos no interior da matriz óssea imatura (Figura 5.29c). 

Com 60 dias de tratamento com sinvastatina os animais apresentaram região 

de tecido ósseo neoformado com menor quantidade de células no interior da matriz, 

e fibras dispostas de forma organizada de forma que a marcação se apresentou 

tênue na matriz e em algumas regiões não apresentou nenhuma expressão de OPN. 

O padrão de distribuição das prote nas se mostrou menor do que no grupo 30 dias, 

apresentando poucas regiões de osso primário em superfície opostas a região do 

biomaterial, em contraste, nas regiões adjacentes a microesfera carregada com 

sinvastatina a matriz óssea apresentou aspecto de osso maduro (Figura 5.30 a, b, 

c).  

Em região de centro de defeito, borda da neoformação com intensa marcação 

de tecido imaturo, evidenciando linhas cimentantes, circundado por um tecido de 

aspecto lamelar (Figura 5.31 a, b) 

Nas l minas incubadas com prote na  SP observou-se uma marcação tênue 

na região de osso maduro e mais evidente nas áreas de osso imaturo.  om 60 dias, 

foi possível observar um aumento de tecido ósseo secundário nas regiões 

superficiais voltadas para área do biomaterial (Figura 5.32 a, b). 

Na incubação com proteína OSAD, em ambos os períodos, o grupo MSI 

apresentou quase nenhuma marcação em região de tecido conjuntivo e intensa 

marcação em citoplasma de osteócitos (Figura 5.33 a, b, c). 
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Figura 5.24 - Grupo M, 30 dias. Pode-se observar área de osso primário (OP) próximo a borda do 
defeito (BD). Em a, ilhota óssea com marcação interna em região central, e em b, maior 
detalhe, mostrando matriz-positiva para OPN (setas). E grande quantidade de 
osteócitos. A, 100X, b, 200X 
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Figura 5.25 - Imunomarcação para OPN Grupo M após 60 dias de tratamento. Em a, observa-se 

regiões intercaladas de matriz com expressão intensa de OPN em linhas 
cimentantes e em b, região com grande quantidade de  tecido primário apontado 
(setas) a, 100X; b, 200X 
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Figura 5.26 - Imunomarcação para BSP, grupo M. Em a, espécime 30 dias pós tratamento próximo a 

borda do defeito região intensamente marcada com aspecto granular (setas) com 
poucas áreas não marcadas. Em b, espécime com 60 dias após colocação da 
membrana, áreas de neoformação em borda de defeito. 200X 
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Figura 5.27 - Imunomarcação para OSAD, grupo M. Em a, com 30 dias após cirurgia osteócitos-

positivos marcados pela proteína. Em b, 60 dias pós cirúrgico, mesmo padrão de 
marcação nas células e significantemente em conjuntivo. A, 200X; b, 100X 
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Figura 5.28 - Imunomarcação para OPN, grupo MSI, 30 dias. Fotomicrografias mostrando, em a, 
espécime com imunomarcação positiva para OPN (setas) subadjacente a superf cies 
do osso com aspecto de osso depositado de forma lamelar com pouca marcação. Em 
b, observar aspecto da marcação heterogênea(setas) observar menor quantidade de 
osteócitos comparado ao grupo controle no interior da matriz, e superfície em maior 
aumento com aspecto de osso secundário (OL). A, 100X; B, 200X 
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Figura 5.29 - Imunomarcação para OPN Grupo MSI,  30 dias,. Fotomicrografias mostrando, diferentes    
regiões do defeito. em A, região bem próxima de borda de defeito (BD) onde se observa 
imunomarcação positiva para OPN (setas) nas superfícies do tecido neoformado e 
interior da matriz, logo acima presence de material em degradação (arrowhead). Em B, 
observar padrão de marcação (setas) semelhante porém em centro do defeito. Em C, 
nota-se forte marcação (setas) na região de borda de neoformação e fraca marcação 
em extremidade superficial do osso com aspecto lamelar (OL). A, C 200X; B, 100X 
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Figura 5.30 – Imunomarcação para OPN, grupo MSI, 60 dias. Em a, a marcação tênue em regiões da 
matriz com algumas áreas intensamente marcadas de osso primário (setas). Em b, 
marcação evidente na região de osso imaturo (setas) e linha cimentante (arrowhead) e 
fraca em regiões de osso maduro. Em c, ilhota óssea neoformada mas com aspecto de 
osso maduro, marcação tênue na matriz; a, b 100X; c, 200X 
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Figura 5.31 – Imunomarcação para OPN, grupo MSI 60 dias em região de centro de defeito. Em a, 

região de osso primário (OP) com expressão intensa de OPN na matriz óssea em 
castanho. Em b, detalhes da intensidade da marcação em região central da matriz 
neoformada (setas); a, 100X; b, 200X 
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Figura 5.32 - Imunomarcacão para BSP, Grupo MSI, 30 (a), 60dias(b). Em a, região de centro de 
defeito mostrando presença de tecido ósseo maduro, e marcação em tecido neoformado 
(setas). Em b, espécime com ampla região de osso maduro com uma organização 
peculiar (OL), e presença de marcação (setas) no interior da matriz neoformada. A, 
200X; B, 100X 
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Figura 5.33 - Imunomarcação para OSAD, grupo MSI em a, com marcação em algumas células da 
matriz óssea, com tênue marcação em tecido conjuntivo adjacente. Em b, marcação 
acentuada circundando osteócitos, visto detalhadamente em c, em maior aumento. (A, 
X100; B, X 200; C, X400) 
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5.3 IMUNOCITOQUÍMICA PARA OPN 

 

 

A imunodetecção de OPN foi realizada nos espécimes com microesferas 

carregadas com sinvastatina, com membrana e nos controles. 

 

 

5.3.1 30dias 

 

 

Nos espécimes do grupo C, 30 dias observou-se uma dispersa marcação de 

OPN na matriz entre as fibrilas colágenas, em superfície óssea na faixa 

correspondente a borda do defeito e discreta marcação em lamina limitans na 

superfície neoformada. Poucas amostras mostraram região neoformada suficiente 

para análise nesse grupo  (Figura 5.34).  

No Grupo M, aos 30 dias foram visualizadas áreas de marcação com 

partículas de ouro coloidal, e presença de delgada linha cimentante bem próxima a 

região de borda de defeito  (Figura 5.35). 

No Grupo MSI, no mesmo período, partículas de ouro coloidal foram 

detectadas entre e nos numerosos espaços interfibrilares e linhas cimentantes. A 

superfície de neoformação óssea nesse grupo tratado mostrou marcação positiva 

para OPN tanto nesses espaços interfibrilares da matriz quanto em linhas 

cimentantes altamente imunopositivas para OPN em regiões que estava ocorrendo 

formação óssea assim como ao redor dos canalículos dos osteócitos (Figura 5.36 a, 

b, c). 

 

 

5.3.2 60 dias 

 

 

Aos 60 dias de tratamento, no grupo C foi observada imunomarcação para 

OPN com partículas de ouro coloidal dispersas entre as fibrilas colágenas e matriz, e 

em alguns espécimes observou-se linha cimentante imunopositivas para OPN. 
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(Figura 5.37). O grupo M, apresentou o mesmo padrão de marcação do grupo C 

(Figura 5.38). 

O grupo experimental MSI apresentou um padrão de marcação especifico e 

localizado em poucas áreas da matriz, com linhas cimentantes expressando um 

padrão baixo de imunopositividade assim como discreta reatividade para OPN com 

pouca marcação ao redor dos canalículos dos osteócitos (Figura. 5.39). 

 

 

Figura 5.34 - Imunocitoquímica para OPN, Grupo C, 30 dias. Micrografia eletrônica de transmissão de 
uma região da margem do defeito onde a marcação de OPN ocorreu em uma pequena 
região de matriz óssea neoformada (setas). Algumas partículas encontradas entre 
fibrilas colágenas da matriz  em Linha cimentante e osteoblasto adjacente (OB). X40.000 
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Figura 5.35 - Imunodetecção de OPN,  Grupo M, 30 dias. Em a, marcação específica em matriz com    
partículas de ouro coloidal(setas). Em b, observa-se imunomarcação em linha 
cimentante (LC) na matriz. A, X40.000; B, X30.000 
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Figura 5.36 - Imunodetecção de OPN, Grupo MSI, 30 dias. Espécime apresentou em a, intensa   
marcação em numerosos espaços interfibrilares (Ei), algumas regiões com partículas 
de ouro concentradas em áreas semelhantes a glóbulos de mineralização. Em b, 
região apresentando linha cimentante disposta adjacente a espaços interfibrilares (Ei). 
Em c, observada espessa linha cimentante altamente imunopositiva para OPN. A, b 
X25.000; c, X30.000 
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Figura 5.37- Imunodetecção para OPN, grupo C, 60 dias.  Em a, micrografia ilustrando dispersão das 
partículas na matriz (setas). Em b, linha cimentante (LC) imunopositiva em região 
próxima a borda do defeito. Em c, fibrilas colágenas (Fc) intensamente marcadas 
distribuídas de maneira esparsa pela matriz. Em d, espaços intefibrilares intensamente 
imunopositivos (setas). X30.000 
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Figura 5.38 – Imunodetecção de OPN, Grupo M, 60 dias. Apresentou marcação de OPN de forma 

dispersa na matriz (setas) em a e b  semelhante ao grupo controle. Com marcação 
positiva em Linha cimentante (LC) em c. A, X25.000; b, X30.000; c, X40.000 
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Figura 5.39- Imunodetecção de OPN, grupo MSI, 60 dias. Espécime tratado apresentando marcação 
especifica e localizada em poucas regiões (setas). Em b, linha cimentante (LC) 
apresenta-se espessa pouco imunopositiva para OPN. A, X40.000; b, X30.000. 

 
 
 

5.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

 

5.4.1  30 dias 

 

O Grupo C, neste período, apresentou região de borda com tecido 

neoformado em uma das extremidades da borda do defeito (Figura 5.40a) com 
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aspecto de osso primário, contendo várias lacunas de osteócitos na matriz, além 

disso  o tecido apresentou mostrou uma disposição irregular (Figura 5.40 a,b). 

O grupo MSI, apresentou defeito ósseo com tecido neoformado em quase 

toda extensão da borda do defeito (Figura 5.41a). As regiões de tecido recém 

depositado apresentou a matriz sendo depositada de forma mais organizada, sem 

sinais de reabsorção no córtex e com menor quantidade de lacunas de osteócitos no 

interior do tecido com presença de novas camadas de deposição de na superfície da 

do tecido neoformado.(Figura 5.41b).  

O Grupo MSI, nesse período, ainda apresentou regiões com uma 

remodelação diferenciada do grupo C, em região de borda de defeito. Enquanto na 

borda sem neoformação do grupo C, houve uma remodelação moderada, na borda 

de matriz neoformada do grupo MSI, observou-se uma matriz organizada e com 

grau de densidade diferente na camada superficial analisada (Figura 5.42 a e b). 

Na análise por microscopia eletrônica de varredura com 60 dias, a formação 

óssea mais acentuada foi detectada no lado experimental (MSI) (Figura 5.43) 

resultado semelhante ao encontrado na microscopia de luz com uma matriz menos 

organizada e com poucas áreas de tecido ósseo no centro do defeito do grupo C 

quando comparada com o defeito do grupo MSI.  

 

5.4.2- 60 dias 

 

 

 Em ambos os períodos no grupo MSI a formação de novo osso vindo da 

margem para o centro do defeito ocorreu em toda extensão da margem do defeito 

(Figura 5.44 c) mostrando em alguns grupos o fechamento comparativamente maior, 

sendo que no grupo C (Figura 5.44a) e M (Figura 5.44b) o osso neoformado  não 

atingiu o centro do defeito em nenhuma das amostras analisadas. 

A região de neoformação óssea no grupo MSI mostrou uma matriz com 

aspecto de tecido lamelar tanto em região central do defeito (Figura 5.44 c1) quanto 

em região de borda neoformada (Figura 5.44 c2), enquanto no grupo M e C, notou-

se maior quantidade de lacunas de osteócitos e uma disposição desorganizada da 
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matriz óssea em toda a extensão de tecido neoformado (Figura 5.44 a1, a2) essa 

quantidade de lacunas mostrou-se menor no grupo MSI (Figura 5.44 c3).  

Em algumas regiões do grupo MSI, ocorreu neoformação de uma nova 

camada com um arranjo peculiar de tecido ósseo secundário sobre a região 

neoformada fornecendo espessura ao tecido (Figura 5.44 c4, c5). 

Aos 60 dias, a comparação entre os grupos mostrou ampla região coberta por 

tecido neoformado no grupo MSI, que apresentou matriz com superfície lisa, 

revelando aspecto lamelar da matriz no grupo com tratamento osteoindutor. Ainda 

nesse sentido, observou-se superfície sobrepondo região já existente, enquanto no 

grupo C e M o aspecto revelado aos 30 dias se manteve (Figura 5.44 a, b, a1, b1). 

No grupo MSI os resultados mostraram presença de camadas depositadas com 

aspecto lamelar sobre a área neoformada adjacente (Figura 5.44a, a1, b, b1, c, c1, 

c2, c3, c4). Nas regiões centrais, em maiores aumentos, observou-se algumas 

saliências que indicavam que camadas de matriz óssea estavam sendo formadas. 

Os resultados reforçaram o que foi detectado na microscopia de luz, em relação à 

presença de uma matriz menos organizada e sem áreas de formação óssea no 

centro do defeito, quando comparada com o grupo MSI. 
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Figura 3.40- Microscopia eletrônica de varredura. Grupo C, 30 dias. Em a, borda do defeito ósseo 
(BD), e região delgada neoformada (setas). Em b, matriz do osso recém-formado em 
maior aumento, na qual se observa grande quantidade de lacunas de osteócitos (Lc) por 
toda a superfície, revelando que esta vem sendo depositada. As setas apontam algumas 
superfícies de osso em formação. a, X45; b, X500 
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Figura 5.41 - Microscopia eletrônica de varredura. Grupo MSI, 30 dias. Em a, defeito ósseo, 

observando-se neoformação óssea em várias regiões da borda do defeito (setas). Em 
b, maior aumento de uma região de borda do tecido recém-formado, com matriz de 
superfície lisa, na qual aparecem lacunas de osteócitos (Lc). Uma camada sendo 
depositada é vista como uma saliência na superfície (setas). a, X45; b, X500 
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Figura 5.42 - Microscopia eletrônica de varredura. 30 dias. Em a, borda do defeito 

(BD) de um espécime do Grupo C e em b, do grupo MSI, no qual a 
borda da neoformação óssea (BNo) apresenta aspecto mais liso da 
matriz, revelando maior organização do tecido ósseo. a, X 500, B, X 
250 
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Figura 5.43 - Microscopia eletrônica de varredura, Em a, grupo C, 60 dias, com poucas áreas de 

neoformação óssea (seta) em borda de defeito (BD). Em b, grupo MSI, defeito ósseo 
com preenchimento quase completo por tecido ósseo (setas). Observar que a região 
apontada da borda do defeito em lado esquerdo (BD) aparece sem sinais de 
neoformação óssea na superfície externa, enquanto no lado direito e na porção inferior 
(asteriscos), a borda não aparece evidente, devido à formação óssea desde a 
superfície. X45 
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Figura 5.44 - Microscopia eletrônica de varredura no período de 60 dias. Em a, Grupo C, e em b, 

grupo M, ambos com neoformação óssea em algumas regiões na borda de defeito 
(setas). Em c, grupo MSI, mostrando ampla região coberta por tecido neoformado 
(seta). Em a1, e b1 maior aumento de regiões neoformadas em grupo C e M 
respectivamente, apontando numerosas lacunas de osteócitos (Lc). Em c1, 
correspondente ao maior aumento da região central de defeito, as lacunas de 
osteócitos sendo incorporados na matriz são vistas em menor quantidade; a matriz 
mostra superfície lisa, revelando seu aspecto lamelar (OL). Em c2, c3, c4, e c5 
detalhes do grupo MSI (c). Em c2, região de borda de neoformação óssea (BNo) com 
aspecto lamelar (OL); em c3, quantidade menor de lacunas de osteócitos também em 
região correspondente a periferia da neoformação óssea; em c4, camada depositada 
sobre a área neoformada (seta) adjacente a região intermediária de superfície 
irregular, onde ocorre remodelação (R). Em c5, região central mostrando algumas 
saliências que indicam que camadas de matriz óssea estão sendo formadas (setas). a, 
b, c, X 45; a1, b1 X500; c1 X250;  c2, X 2000; c3,c4,c5, X500 
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6 DISCUSSÃO 

 
 

O presente estudo, que testou um sistema de liberação de sinvastatina 

através de microesferas de PLGA estabilizadas com uma membrana de PLGA, 

mostrou o significativo aprimoramento no processo de reparação óssea de defeitos 

críticos. Além disso, foi possível observar a presença de vasos sanguíneos no tecido 

localizado entre o biomaterial, importante indicador da neoformação tecidual, pois 

aumenta o recrutamento de células derivadas da medula para facilitar o aumento da 

formação óssea. 

Este estudo optou pela análise da morfologia e ultraestrutura, pois uma ampla 

revisão da literatura recente mostrou que a maioria das abordagens e avaliações 

sobre as estatinas estão focadas no estudo da densidade mineral óssea e 

quantificação do tecido neoformado utilizando diferentes vias de administração 

(Park, 2009). As análises incluem estudos in vitro e in vivo, utilizando diferentes tipos 

de estatinas e variação constante das doses administradas. Nenhum estudo 

analítico da morfologia e ultraestrutura do tecido foi realizado até a atualidade para 

avaliar os efeitos com esse dispositivo e na concentração de sinvastatina aqui 

empregada. 

Os defeitos críticos ósseos foram realizados com o intuito de avaliar o 

potencial osteoindutor/condutor do biomaterial, já que nesses não há reparo 

espontâneo do tecido (Nyan et al., 2009). Além disso, o defeito foi unilateral, com 

5mm de diâmetro, sem envolvimento da sutura, isto é, restringido a um osso parietal, 

prevenindo a interferência da participação de células indiferenciadas presentes 

nessa região (Opperman, 2000), sem a presença de um tecido conjuntivo, causada 

pelo aumento exacerbado do defeito, ao invés de tecido ósseo no interior deste, 

respeitando o conceito de tamanho de defeito critico proposto por Hollinger e 

Kleinschmidt (1990), sendo o menor tamanho do defeito ósseo que não irá regenerar 

espontaneamente. Além disso, nosso estudo foi realizado com defeitos que 

envolveram as duas corticais ósseas, que necessitou de um cuidado especial 

durante a cirurgia, já que a maioria dos estudos preferem defeitos envolvendo 

apenas a cortical externa, que evita a possibilidade de lesão no córtex cerebral 

(Jeon et al., 2008). 
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O modelo utilizado nesse trabalho, em calotas cranianas de ratos, pode ser 

justificado pela similaridade do osso parietal com os demais ossos da região crânio-

facial (Nath et al., 2013; Tai et al., 2013). A padronização cirúrgica seguiu o modelo 

de estudos anteriores com aplicação de biomateriais osteoindutores/condutores 

(Jeon et al., 2008; Nyan et al., 2009), os quais, apesar de numerosos, não 

elucidaram vários aspectos da regeneração óssea dentro desse modelo, 

especialmente quando um dos objetivos era avaliar detalhes da aceleração desta 

regeneração. 

Em região de defeito observou-se a formação do calo ósseo nos grupos 

tratados com aproximadamente 3mg de microesferas contendo sinvastatina, 

estabilizadas com membrana osteocondutora, 30 dias após a cirurgia, 

diferentemente do ocorrido com o reparo observado tanto no grupo controle quanto 

no grupo que teve o defeito recoberto apenas com a membrana. Esse resultado 

indica que a entrega inicial dentro desse período foi eficiente para formação óssea 

na região do defeito. A colocação dessa quantidade, em um modelo experimental 

que realizou um estudo com liberação de sinvastatina também mostrou 

osteoindução consideralvelmente melhor em relação ao grupo controle (Tai et al., 

2013). 

A concentração de sinvastatina utilizada para o carreamento das microesferas 

foi de 2,5%, já utilizada localmente em trabalhos anteriores, porém com outro veículo 

carreador (Maciel-Oliveira et al., 2011). Através de algumas análises diferenciadas, 

essa dose mostrou-se adequada para o estímulo da formação óssea, sugerindo que 

um novo sistema de liberação de uma dose não tóxica de sinvastatina a partir de 

microesferas de PLGA (50:50) seja atuante na osteogênese para induzir células 

indiferenciadas em sítio ósseo. Outro fator considerado para isso foi a dose não 

tóxica para aplicação local da sinvastatina que atinja os efeitos desejados no tecido 

ósseo, propostos por Stein et al. (2005). De forma sistêmica, a aplicação foi testada 

por Ho et al. (2009) na dosagem de 20mg/kg/dia, mostrando efeitos positivos no 

aumento em quantidade dos osteoblastos. Porém, outros estudos mostraram efeitos 

controversos (Chissas et al., 2010). Nosso estudo optou pela avaliação local 

evitando a passagem hepática e alcançando níveis terapêuticos desejados sem 

causar efeitos sistêmicos já que a administração sistêmica apresentou picos que 

diminuíram rapidamente na circulação sanguinea (Skoglund, Aspenberg, 2007) 
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sendo relatado ainda grande absorção pelo fígado (Jadhav, Jain 2006; Oxlund et al., 

2004), o que impede sua biodisponibilidade no tecido ósseo. 

 Neste estudo, a aplicação local de 2,5% de sinvastatina associada ao 

sistema de microesferas de PLGA provou ser eficiente através da ausência de 

efeitos negativos in vivo e alguns efeitos pró-regenerativos no defeito ósseo, 

diferentemente de algumas análises que mostraram que a toxicidade da 

sinvastatina, dependendo da dose utilizada pode exacerbar os limites de toxicidade 

em um determinado período (Tai et al., 2013). 

Os resultados apresentados fornecem dados compatíveis com as 

propriedades alcançadas através do peso molecular adequado e a proporção 50/50 

de ácido glicólico e láctico. Essas propriedades favorecem o tempo de degradação 

do copolímero instalado com intuito de promover a formação óssea. As 

microesferas, neste estudo, apresentaram degradação central e periférica, esperada 

tanto no primeiro tempo experimental quanto aos 60 dias. O PLGA tem sido usado 

amplamente para entrega gradual de drogas devido a sua biocompatibilidade e 

biodegradabilidade. A degradação desse material já foi relatada por Imbronito et al., 

(2005) que avaliaram ultraestruturalmente a matriz neoformada em contato com o 

PLGA em reabsorção, mostrando as características osteocondutoras desse 

copolímero na mesma proporção (50/50). Nesse sentido, havia a suposição de que 

as microesferas por si só pudessem interferir de forma positiva nos resultados, já 

que na forma de membrana foi utilizada como osteocondutora. Para excluir tal 

hipótese, foi avaliada em microscopia de luz a regeneração dos defeitos tratados 

apenas com microesferas de PLGA sem carreamento e recobertos pela membrana, 

mostrando grande similaridade do processo de reparo e do aspecto da matriz com o 

grupo recoberto apenas com a membrana. 

Quanto ao processo de degradação do PLGA, este envolve a quebra da 

cadeia molecular em vários pedaços através da hidrólise, o que favorece a 

diminuição do peso molecular, causando o aumento do volume livre nas 

microesferas do polímero. Quando este volume aumenta, a difusão da droga é maior 

devido ao gradiente de concentração entre o núcleo da microesfera e a superfície. A 

droga é entregue através dessa difusão consequente da degradação do PLGA 

(Gopferich, 1996). Assim, o sistema de liberação da droga utilizado neste estudo 

envolve tanto o processo de difusão quanto o de degradação, enquanto libera 
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sinvastatina. 

Ainda sobre degradação, no presente trabalho foi possível verificar a 

presença de macrófagos próximos à superfície do biomaterial no grupo tratado com 

sinvastatina. Alguns trabalhos ainda mostraram que em defeitos tratados com 

sinvastatina pode ocorrer presença de OPN no citoplasma dessas células que pode 

estar relacionado com a adesão das mesmas, facilitando o processo de fagocitose 

(Maciel-Oliveira et al., 2011), o qual não foi detectado no presente estudo. 

Em ambos os períodos experimentais observou-se ultraestruturalmente o 

biomaterial rodeado de células fagocíticas, sem encapsulado fibroso, com matriz e 

células intimamente em contato com as microesferas, revelando sua degradação 

hidrolítica em metabólitos naturais não tóxicos durante o processo de excreção 

(Barbanti et al., 2004; Motta, Duek, 2006). A presença de inflamação no conjuntivo 

próximo a borda do defeito foi observada frequentemente nos grupos não tratados 

com sinvastatina. Essa diminuição da inflamação com uso da droga, pode ser devido 

à polarização de células fagociticas, especificamente dos macrófagos (Li et al., 

2013). 

A análise ultraestrutural aos 30 dias no grupo MSI revelou sinais de 

biocompatibilidade, contando com a presença de fibroblastos e uma organização na 

deposição das fibrilas colágenas nas proximidades à neoformação tecidual, 

organização possivelmente consequente da liberação da sinvastatina (Maciel-

Oliveira et al., 2006). Aos 60 dias notou-se matriz mineralizada circundando as 

microesferas carreadas com sinvastatina, mostrando a evolução do processo de 

formação óssea, com a concomitante reabsorção do material. 

Ainda foi possível avaliar morfologicamente a estrutura do biomaterial e sua 

degradação central quase completa aos 60 dias de tratamento. A ultra estrutura 

sugeriu uma compatibilidade, devido à presença de prolongamentos celulares tanto 

no interior da membrana quanto ao redor das microesferas. A elétron-opacidade no 

interior das mesmas revelaram a degradação ocorrida e o consequente “burst 

release” da sinvastatina (Barbanti et al., 2004). 

Assim, a soma das propriedades osteoindutoras da sinvastatina a um sistema 

osteocondutor mostrou resultados positivos, sendo que no grupo tratado houve 
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significante neoformação, comparada ao grupo controle ou apenas com a membrana 

osteocondutora. Tal resultado foi observado na avaliação das imagens em 

microscopia de luz e pode ser relacionado ao potencial osteoindutor da sinvastatina 

citado em alguns trabalhos anteriores, os quais detectaram o aumento de fatores de 

crescimento como BMP2 e VEGF (Maeda et al., 2001; Park, 2013). 

As propriedades osteoindutoras/condutoras da sinvastatina neste estudo 

foram detectadas através da avaliação de eventos celulares no tecido ósseo e seu 

resultado frente ao sistema proposto. Assim, a avaliação imuno-histoquímica 

realizada visou fornecer melhores detalhes do processo de reparo que envolve a 

liberação de componentes da matriz, como a expressão de proteínas não colágenas 

(OPN e BSP) e de um proteoglicano rico em leucina (OSAD), complementando 

outros trabalhos que indicaram a eficiência das estatinas no aumento da expressão 

de marcadores gênicos (Maeda et al., 2001) ou o estudo de Tai et al., (2013), que 

avaliaram radiologicamente tanto a evolução do reparo, como a liberação in vitro, o 

pH das microesferas e seus efeitos na neovascularização in vivo, através da 

imunomarcação de novos vasos sanguíneos com fator de von Willebrand, PCR-real 

time para Runx-2, expressão de fosfatase alcalina e osteocalcina, que se mostraram 

aumentadas nos grupos tratados com sinvastatina. 

Esse aspecto foi adicionalmente comprovado na avaliação em microscopia 

eletrônica de varredura, que mostrou os defeitos ósseos tratados com sinvastatina 

em ambos os períodos com visível resultado de osteoinducão quantificados em 

trabalhos anteriores (Naito et al., 2014). Além disso, a análise em maiores aumentos 

comprovou o aspecto de osso secundário observado nos resultados da morfologia 

no grupo que foi liberada a droga, sendo que a região neoformada no grupo controle 

apresentou numerosas lacunas de osteócitos dispostas em uma matriz com aspecto 

de tecido primário.  

Nos grupos tratados a ossificação pareceu iniciar tanto nas margens do osso 

já existente quanto na região central do defeito, já que observou-se ilhas de 

neoformação óssea em regiões distantes da borda o que não pode ser notado nos 

grupos não tratados com sinvastatina. Os resultados histológicos mostraram além da 

neoformação com evidente neovascularização próxima à matriz neoformada, 

também encontrada de forma tênue no grupo controle, sugerindo que a sinvastatina 
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possivelmente estimula neovascularização (Tai et al., 2013), aumentando assim a 

osteogênese. 

A formação óssea estabelecida após a aplicação do biomaterial contendo 

sinvastatina sugere o efeito osteoindutor da droga já que, quando aplicado apenas 

um biomaterial osteocondutor, os osteoblastos presentes formam matriz somente na 

região em contato com o material em degradação, sem estimular migração e 

diferenciação de novas células. É consenso que os osteoblastos, células formadoras 

da matriz óssea, por serem células completamente diferenciadas, apresentam 

capacidade limitada de migração e proliferação (Lynch et al., 1999). 

Foi possível observar o estímulo da atividade osteoblástica pela sinvastatina 

através da presença de osteoblastos em atividade secretora e a presença de 

osteócitos sendo aprisionados na matriz recém-depositada, tanto em região central 

quanto em borda de defeito ósseo no grupo tratado, em ambos os períodos 

experimentais. O efeito da sinvastatina nos osteoblastos e, com isso, na formação 

óssea, tem sido previamente mostrado em alguns estudos (Park, 2009; Maciel-

Oliveira et al., 2011). 

No primeiro tempo experimental, as proteínas não colágenas OPN e BSP 

apareceram intensamente marcadas, na fase de adesão dos osteoblastos recém 

diferenciados ao tecido ósseo, mostrando o papel dessas proteínas na fase inicial de 

diferenciação celular e secreção da matriz óssea, além do aumento de fatores de 

crescimento pela sinvastatina. Essas proteínas (OPN/BSP) apesar da sua origem 

nos osteoblastos podem estar presentes na corrente sanguínea, podendo ser 

transportadas pela mesma e ser depositadas no tecido, integrando as linhas 

cimentantes. Assim, estas proteínas podem ser recrutadas de outras regiões através 

da circulação até o tecido ósseo (McKee e Nanci 1996).  Além disso, por serem 

abundantes no osso primário e escassas no secundário, a imunomarcação destas 

proteínas mostra sua distribuição e, portanto, auxilia na identificação do tipo de 

tecido ósseo, geralmente chamado de “qualidade óssea” nos trabalhos de 

regeneração deste tecido (Tai et al., 2013; Nanci., 1999). 

A imunodetecção de OPN em microscopia eletrônica de transmissão, no 

grupo MSI mostrou partículas de ouro dispersas na matriz e em espaços 

interfibrilares no período de 30 dias sugerindo que ocorreu uma deposição acelerada 
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da matriz nesta fase, sendo diminuída no segundo tempo experimental, nas quais 

prevaleceram as linhas cimentantes imunopositivas com partículas de ouro. Essas 

linhas cimentantes eram mais espessas no grupo tratado com sinvastatina, talvez 

reflexo da remodelação acelerada pela sinvastatina, como observou-se em osso 

alveolar em remodelação sob estímulo ortodôntico (D’Andrea, 2009). No grupo M, 

essas linhas que caracterizam o estágio de reversão e aposição da remodelação 

óssea mostraram intensa marcação de OPN, porém essas apresentaram espessura 

e a distribuição similar ao grupo C. 

Diferentemente, a expressão da OSAD, envolvida nos processos de 

diferenciação e maturação dos osteoblastos, não mostrou padrão diferente em 

relação ao tempo experimental. No presente estudo, observou-se, no grupo MSI, o 

tecido conjuntivo significantemente imunopositivo em ambos os períodos 

experimentais. Trabalhos in vitro detectaram a presença de BSP em pré-

osteoblastos, enquanto a OSAD não foi detectada antes da diferenciação destas 

células, concluiu-se que este proteoglicano é um importante marcador tanto no 

período de mineralização do tecido ósseo quanto em osteoblastos maduros (Renh et 

al., 2008). 

Um achado interessante foi a formação de alguns glóbulos de mineralização 

em regiões onde não havia presença de osteoblastos circundando a matriz, evento 

que não ocorre na mineralização normal do tecido ósseo, merecendo, portanto,  

investigação em futuros estudos. 

Além disso, as microesferas de PLGA em associação com a sinvastatina 

parece ser um dispositivo que obtém resultados melhores e de fácil aplicabilidade, 

manuseio e controle, em relação a outros veículos já utilizados, como por exemplo, o 

dispositivo em gel avaliado por Maciel-Oliveira et al. (2011), que no momento 

cirúrgico pode oferecer dificuldades no controle da adaptação e estabilização em 

defeito ósseo amplo. Desse modo, por ser um sistema de fácil manuseio, encaixa-se 

na possibilidade de tratamentos regenerativos guiados pela osteoindução/condução 

fornecendo ao profissional a capacidade de indicar o sistema liberação de drogas 

em sítios específicos que necessitem da bioreabsorção das microesferas e 

consequente entrega da droga, com a habilidade de estimular a formação óssea, 

associados a biocompatibilidade. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Os resultados do presente estudo permitem concluir que: 

 No Grupo MSI a regeneração óssea teve uma abrangência maior, e 

envolveu toda a extensão de defeito ósseo. 

 A administração tópica de sinvastatina carreada em microesferas de 

PLGA estimula a regeneração do tecido ósseo em defeitos críticos 

bicorticais criados em calvária de ratos. 

 A distribuição das proteínas indicou a presença de um tecido ósseo 

maduro no grupo MSI. 

 A microscopia eletrônica de varredura e morfologia avaliada em 

microscopia de luz mostrou uma superfície de aspecto lamelar 

revelando a organização deste tecido no grupo tratado com 

sinvastatina. 

 A distribuição ultraestrutural da sinvastatina mostrou sua participação 

no processo de aceleração de deposição da formação óssea no 

primeiro período experimental do grupo MSI. 

 Os comportamentos de degradação de scaffolds de PLGA (50/50) 

carregados com sinvastatina beneficiam o processo de formação 

óssea. 
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