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RESUMO 

 

 

Souza DFM. O efeito do cimento composto de sulfato de cálcio e beta fosfato tricál-
cico com controle de potencial zeta sobre o reparo de defeitos ósseos críticos em 
calvária de ratos [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odon-
tologia; 2015. Versão Corrigida. 

 

 

Nos defeitos bucomaxilofaciais, a intervenção cirúrgica utilizando enxertos ou substi-

tutos ósseos é indicada para reestabelecer a forma e a função perdidas. Nesse con-

texto, enxertos autógenos e alógenos têm sido substituídos por biomateriais osteo-

condutores e reabsorvíveis. O objetivo deste trabalho foi avaliar por meio de micro-

tomografia e dos aspectos histológicos do reparo ósseo, se um novo cimento bifási-

co composto por sulfato de cálcio e beta fosfato tricálcico com controle de potencial 

zeta, poderia induzir ou conduzir a neoformação óssea em defeitos críticos, produzi-

dos em calvárias de ratos. Foi realizado um defeito crítico de 8mm de diâmetro na 

calvária de 40 ratos Wistar machos. No grupo teste (n=20) os defeitos foram preen-

chidos pelo cimento. No grupo controle (n=20) os defeitos não foram preenchidos e 

permaneceram apenas com o coágulo. Os animais sofreram eutanásia em 7, 14, 21 

e 42 dias do pós operatório. Espécimes da região da ferida foram microtomografa-

dos e posteriormente as amostras foram preparadas para análise histológica. A aná-

lise histomorfológica incluiu a avaliação morfológica da histopatologia do reparo, a 

avaliação morfométrica da área de formação das trabéculas ósseas comparativa-

mente entre os grupos. Realizamos ainda a coloração com fosfatase tartrato-

resistente (TRAP) para identificação de osteoclastos. Os resultados mostraram que 

os defeitos preenchidos pelo cimento não apresentaram diminuição significativa da 

área de acordo com a progressão dos períodos pós-operatórios, pelo contrário, em 

alguns animais, o defeito aparentemente aumentou. A histomorfologia do reparo 

mostrou agrupamentos mais expressivos de células gigantes no grupo teste suge-

rindo resposta a corpo estranho e osso neoformado mais maduro no grupo controle 

No grupo teste houve permanência do material e resposta corpo estranho até os úl-

timos períodos de observação. Na histomorfometria, a área total de neoformação 

óssea na região da ferida foi significativamente maior e crescente com o passar do 

tempo experimental no grupo controle do que no grupo teste. As células gigantes 



  

apresentaram expressão histoquímica positiva para TRAP e não foram identificados 

osteoclastos. Concluímos que neste modelo de estudo, o cimento cerâmico não in-

duziu ou conduziu a neoformação óssea de defeitos ósseos críticos criados em cal-

vária de ratos sob o ponto de vista microtomográfico e histológico. 

 

 

Palavras-chave: Regeneração óssea. Ratos Wistar. Cimento Beta Fosfato Tricálcico. 

Potencial Zeta. 



  

ABSTRACT 
 

 

Souza DFM. The effect of calcium sulfate and beta-tricalcium phosphate composite 
with zeta potential control on the healing process of bone critical defects in rats [the-
sis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015. Ver-
são Corrigida. 

 

 

Surgical intervention employing grafts and bone substitutes is the best choice in oral 

and maxillofacial bone defects reconstruction for structural and functional lost. Re-

garding this, autogenous and alogenous grafts have been used as osteocondutive 

and resorbable biomaterials. The aim of this study was to evaluate if a new bone bi-

phasic composite of calcium sulfate and beta tricalcium phosphate with zeta potential 

control could induce or conduct bone formation in rats’ calvarias critical defects mod-

el. Forty male Wistar rats underwent 8mm diameter calvaria perforation under gen-

eral anesthesia. Animals were randomly allocated to group test (n=20), when the de-

fects were filled with the biphasic phosphate and group control (n=20) when the 

wound was left just with blood clot. Animals underwent euthanasia 7, 14, 21 and 42 

days after surgery. Bone calvaria specimens underwent microtomography and histo-

logical processing for analysis. Histomorphological and histomorphometry were per-

formed regarding aspects of bone healing evolution and new bone total area within 

the defect. Additionally, histological samples were tartrate-resistant phosphatase 

(TRAP) stained for osteoclasts identification. The results showed that defects filled by 

the composite did not present significant bone formation considering postoperative 

evolution, on the contrary it seemed that the defect area increased in some animals. 

The bone repair histomorphology in test-group showed expressive giant cells nests 

involving the ceramic material suggesting foreign body reaction. A mature bone tis-

sue neoformation was significantly more intense in the control-group. In the test-

group the permanence of the exogenous material caused the sustained foreign body 

reaction until the last observational periods. Histomorphometric analysis showed that 

in control-group the total area of bone formation was significantly greater and pro-

gressive along the experiment than the test-group. Osteoclasts were not identified 

but the giant cells presented positive reaction to TRAP. It was possible to conclude 



  

that the biphasic ceramic with zeta potential control was not capable to induce or 

conduct bone neoformation in critical defects created in rats’ calvaria. 

 

 

Keywords: Bone Repair. Wistar rat. Beta Tricalcium Phosphate Cement. Zeta Poten-

tial. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O enxerto autógeno ainda é o material de escolha para a maioria das grandes 

perdas de tecido ósseo, no entanto o aumento no tempo operatório, o traumatismo 

cirúrgico e as possíveis complicações inerentes à abordagem da área doadora nem 

sempre o tornam viável. Além de atuar como um importante material osteogênico e 

osteocondutor, o osso autógeno apresenta propriedade osteoindutora pela sua celu-

laridade e suas características orgânicas. Para reconstruções maiores, onde os de-

feitos abrangem extensos espaços dos maxilares, há exigência de áreas doadoras 

extra-orais. As desvantagens associadas a este tipo de enxerto estão relacionadas à 

necessidade de um segundo leito cirúrgico. 

Neste contexto, o desenvolvimento de novos biomateriais e substâncias que 

possam imitar as características inerentes ao tecido ósseo autógeno tem sido uma 

busca constante da bioengenharia. Diversos biomateriais têm apresentado índices 

de sucesso variáveis que dependem da técnica empregada, do tipo de material, de 

suas características físico-químicas e de seus potenciais de estimulação de cresci-

mento do tecido ósseo. Cada novo biomaterial que é desenvolvido e lançado no 

mercado tenta acrescentar fatores ou tratamentos estruturais, bioquímicos e físico-

químicos que favoreçam suas propriedades biológicas.  

Dentre os materiais aloplásticos mais utilizados na atualidade encontram-se 

as biocerâmicas, principalmente a hidroxiapatita e o beta fosfato tricálcico. Este, 

apresenta uma biodegradação mais rápida que a hidroxiapatita e que em algumas 

situações pode ser uma característica mais vantajosa como biomaterial, principal-

mente quando não há requisição de resistência mecânica. Além disso, o beta fosfato 

tricálcico tem sido muito utilizado como biomaterial carreador ou arcabouço em en-

genharia tecidual com grandes vantagens (Polo et al., 2013). 

Recentemente, um material bifásico composto por sulfato de cálcio e beta fos-

fato tricálcico com carga de superfície negativa, denominada controle de potencial 

zeta, foi lançado no mercado com a proposta de tornar esta biocerâmica um substi-

tuto ósseo indutivo e assim favorecer a regeneração óssea (Biocomposites, 2014).  
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A literatura é escassa sobre a análise do comportamento biológico deste novo 

biomaterial no reparo ósseo. Desta forma uma proposta de um estudo in vivo, em 

modelos de defeito ósseo crítico, poderia contribuir para analisar o seu real potencial 

osteoindutor.  
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2 REVISTA DA LITERATURA 

 

 

Devido a complexidade do estudo, a descrição da revista da literatura foi efe-

tuada em tópicos. 

 

 

2.1 O reparo e a reconstrução de defeitos em tecido ósseo 

 

 

O tecido ósseo é uma estrutura em constante renovação, que se desenvolve 

em decorrência da atividade dos osteoblastos (aposição óssea) e dos osteoclastos 

(reabsorção óssea), e que possui grande capacidade de remodelação (Dempster, 

1999; Schindeler et al., 2008). 

Células-tronco osteoprogenitoras mesenquimais estimuladas por fatores de 

crescimento e de transcrição se diferenciam dando origem aos osteoblastos, que 

são células ricas em fosfatase alcalina (enzima essencial para a mineralização da 

matriz), envolvidas na deposição e na calcificação da matriz colágena extracelular, e 

responsáveis pela síntese do colágeno tipo I (90% da matriz orgânica) e pela produ-

ção de outras proteínas não colagênicas (por exemplo, sialopreoteína óssea, osteo-

pontina, osteonectina, osteocalcina, proteínas morfogenéticas ósseas, proteoglica-

nas, entre outras). Osteoblastos estimulados liberam fatores, como a osteoprotegeri-

na, que levam à ativação da reabsorção óssea pelos osteoclastos, que são células 

multinucleadas derivadas dos monócitos, que chegam ao tecido ósseo por diapede-

se, onde se fundem para produzir um microambiente ácido capaz de reabsorver o 

tecido mineral (McSheehy; Chambers, 1986; Marx; Garg, 1998; Klein et al., 2003).  

Assim como a osteogênese, também o reparo de tecido ósseo danificado de-

pende fundamentalmente dos osteoblastos e dos osteoclastos.  

O processo fisiológico de regeneração óssea ocorre, didaticamente, em três 

etapas. Na primeira etapa, ocorre processo inflamatório intenso, seguido de forma-

ção de coágulo sanguíneo e de remoção dos restos celulares e da matriz colágena 

por ação dos macrófagos, até a formação de tecido de granulação (Tsiridis et al., 
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2007; Schindeler et al., 2008). 

No segundo estágio, ocorre a deposição de matriz mineral pela ação dos os-

teoblastos. No caso de formação de uma matriz fibrocartilaginosa anterior à deposi-

ção de colágeno e de matriz mineral, que ocorre quando não há contato direto entre 

os fragmentos ósseos, caracteriza-se a osteogênese endocondral. Quando essa ma-

triz fibrocartilaginosa não precede a formação de tecido ósseo, o que ocorre na pre-

sença de contato entre os segmentos da ferida óssea, caracteriza-se a osteogênese 

intramembranosa (Shapiro, 2008). A regeneração óssea adequada depende funda-

mentalmente da estabilidade da ferida nos dois processos osteogênicos (Epari et al., 

2007). 

Na terceira e última etapa, ocorre a remodelação do tecido ósseo em sua con-

figuração original por ação dos osteoclastos (Ragatt; Partridge, 2010). 

A regeneração do tecido ósseo, assim como ocorre com os tecidos não ós-

seos, segue, portanto, uma sequência complexa de eventos moleculares e celulares 

fundamentais para a homeostasia dos organismos vivos, cuja atuação coordenada 

resulta na regeneração de estruturas de alguma forma danificadas (Sen; Roy, 2008). 

Nos casos de lesões ou perdas ósseas muito extensas, o processo fisiológico 

de regeneração do tecido ósseo danificado é prejudicado a tal ponto que impede a 

sua ocorrência espontânea (Guerrier et al., 2012), impondo a necessidade de inter-

venções clínico-cirúrgicas, representadas por reconstrução óssea por meio de enxer-

tos (autógenos ou exógenos), de retalhos microvascularizados, ou de biomateriais. 

Para a escolha do tipo de reconstrução a ser empregada, deve-se considerar tanto a 

extensão do defeito ósseo quanto a vascularização do sítio receptor (Foster et al., 

1999). 

A produção experimental destes defeitos ósseos, chamados de críticos, que 

não se regeneram, senão por meio de alguma intervenção clínica, tem o propósito 

de servir de modelo para a avaliação da eficácia de procedimentos e materiais pro-

postos para o tratamento de perdas e/ou defeitos ósseos importantes em humanos, 

decorrentes de traumas, infecções, anomalias de desenvolvimento, patologias espe-

cíficas, ressecções oncológicas e, mesmo, da perda fisiológica de massa óssea 

(Spicer et al., 2012). O termo “defeito crítico” foi inicialmente proposto em 1986, por 
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Schmitz e Hollinger, para se referir “ao menor tamanho de lesão intraóssea em de-

terminado osso e em determinada espécie, lesão essa não passível de regeneração 

espontânea ao longo da vida de um animal de experimentação”.  

Para que os objetivos experimentais, sejam atingidos os defeitos críticos em 

tecido ósseo devem ser produzidos levando-se em consideração uma série de as-

pectos que podem interferir tanto na qualidade quanto na quantidade de regenera-

ção óssea. O tamanho adequado de um defeito ósseo crítico é fundamental para a 

observação de neoformação óssea, uma vez que a reparação desse tipo de defeito 

inicia com a formação de osso lamelar nas bordas da ferida e, dependendo do ta-

manho do defeito, o processo de regeneração óssea não atinge o centro da ferida, o 

que acarreta formação de tecido conjuntivo em vez de osso. A neoformação óssea 

também depende da estrutura interna do tecido ósseo, do suprimento sanguíneo, do 

envolvimento do osso cortical, e da presença / ausência de periósteo (Schmitz; Hol-

linger, 1986). Ainda, a localização anatômica e a estabilidade do defeito crítico tam-

bém devem ser adequadamente consideradas, uma vez que micro movimentos de 

fragmentos de osso ou do material de enxerto podem prejudicar a neoformação ós-

sea (Carter et al., 1998; Gomes; Fernandes, 2011). 

 

 

2.1.1 Enxertos ósseos 

 

 

Materiais e procedimentos empregados na reconstrução óssea devem possuir 

características bem definidas, a saber: integridade estrutural do material; capacidade 

de fornecimento de células ao local de destino; capacidade de reabsorção, reformu-

lação e substituição pelo osso natural viável; estabilidade do osso resultante regene-

rado ao longo do tempo; facilidade de coleta e colocação do material; previsibilidade 

de sucesso e de morbidade mínima ao paciente e fácil reprodutibilidade do procedi-

mento (Block, 2006).  

Os procedimentos para reconstrução de tecido ósseo extensamente danifica-

do realizados por médicos e cirurgiões-dentistas somavam, em 2005, mais de dois 

milhões de casos por ano em todo o mundo (Giannoudis et al., 2005), e ultrapassa-

vam um milhão de casos apenas nos Estados Unidos da América (Fierz et al., 2008). 
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esses procedimentos são frequentemente representados pelos enxertos ósseos, 

tanto na área médica quanto na área odontológica (implantodontia e cirurgia buco-

maxilofacial).  

Na área odontológica, em especial, seu emprego é frequente nas cirurgias pa-

ra reconstrução do maxilar, anteriormente à colocação de implantes dentários de 

titânio, na regeneração periodontal, e na reconstrução de rebordo alveolar em fissu-

ras labiopalatinas congênitas (Finkemeier, 2002; De Long et al., 2007; Jensen et al., 

2012). Os defeitos ósseos da mandíbula decorrentes de traumas faciais graves (por 

exemplo, traumatismos por projétil de arma de fogo ou ressecções cirúrgicas para 

tratamento oncológico) também vêm sendo frequentemente reparados com emprego 

de enxertos ósseos para reconstrução estética e funcional (Zemann et al., 2007). 

O enxerto autógeno possui as propriedades de osteocondução, osteoindução 

e osteogênese. A osteocondução é a capacidade do enxerto servir de arcabouço 

para o crescimento tecidual interno. À medida que o osso autógeno é reabsorvido, 

ele libera fatores de crescimento que estimulam a formação óssea, caracterizando a 

osteoindução. A capacidade do enxerto autógeno levar células viáveis ao leito re-

ceptor é a osteogênese (Dimitriou et al., 2005; Giannoudis et al., 2005; Laurencin et 

al., 2006; Bielby et al., 2007; Dinopoulos et al., 2012; Handa et al., 2012). 

Enxertos ósseos que imitam tanto a estrutura física quanto a composição 

química do osso parecem otimizar a osteocondução que, por sua vez, será mais efe-

tiva em materiais que também apresentem osteoindução e osteogênese (Giannoudis 

et al., 2005). 

Além disso, para que haja formação de osso de modo que ocorra o reparo 

ósseo, é fundamental o crescimento vascular suficiente no interior do enxerto 

(Eckardt et al., 2005; Alt et al., 2011). Quando os enxertos ósseos não possuem cé-

lulas, a vascularização, a colonização celular e a produção de matriz ocorrem mais 

lentamente, o que pode acarretar prejuízo à osteogênese em longo prazo, já que a 

vascularização rápida do enxerto é imprescindível para o sucesso do reparo ósseo 

(Keramaris et al., 2008). 
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Existe grande variedade de enxertos ou substitutos ósseos, dentre essa vari-

edade, o enxerto ósseo autógeno é o único que possui as quatro propriedades bio-

lógicas básicas para o sucesso do reparo ósseo. Os demais, possuem uma ou outra 

dessas propriedades, o que os torna menos efetivos em relação ao enxerto ósseo 

autógeno (Laurencin et al., 2006). 

Por essa razão, associada à ausência de antigenicidade e à presença de 

completa histocompatibilidade (Khan et al., 2005), o enxerto ósseo autógeno, obtido 

de outras áreas disponíveis do esqueleto, como a crista ilíaca, a tíbia, a calota crani-

ana, a mandíbula ou a maxila, é padrão-ouro para procedimentos de reparo ósseo 

(Zouhary, 2010; Dimitriou et al., 2011). 

Geralmente, esse tipo de enxerto possui células osteogênicas viáveis e prote-

ínas da matriz óssea, além de fornecer suporte estrutural, sobretudo em sua porção 

cortical que se incorpora ao leito receptor, o que permite que seja progressivamente 

reabsorvido e substituído por tecido ósseo novo (Greenwald et al., 2001). 

Apesar dessas características altamente positivas, o enxerto ósseo autógeno 

apresenta alguns inconvenientes. A coleta do enxerto vem sendo associada a com-

plicações importantes, representadas por dor no leito doador, formação de hemato-

ma, neuroma e, especialmente quando esse sítio é a crista ilíaca, dor crônica e in-

fecção (Meads et al., 2003). A taxa de complicações dessa ordem varia de 9% a 

49%, a depender do procedimento cirúrgico realizado e da quantidade de osso reti-

rado (Schwartz et al., 2009). A necessidade de cirurgia adicional na área doadora 

aumenta a taxa de morbidade em 20% a 30%, e acarreta maior tempo operatório, 

período mais longo de convalescença e internação, risco de infecção da área doado-

ra e custo mais elevado (Dahabreh et al., 2009; Aghdasi et al., 2013). 

Os enxertos ósseos alógenos, colhidos de cadáveres humanos de diferentes 

formas, com diferentes tamanhos e sem limite de quantidade, representariam uma 

alternativa aos enxertos autógenos, já que eliminam qualquer possibilidade de mor-

bidades ao paciente. Por outro lado, embora possuam boa osteocondução, a oste-

oindução é reduzida, não há osteogenicidade, e há risco relativo de infecções virais 

(especialmente por HIV e por vírus da hepatite B e C). Além disso, a obtenção, o 

tratamento e a conservação dos enxertos alógenos acarretam custos elevados (Hol-

tzclaw et al., 2008). Esse conjunto de desvantagens, portanto, impede a sua utiliza-
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ção como substitutos efetivos dos enxertos autógenos. 

No intuito de compensar as desvantagens dos enxertos tanto autógenos 

quanto alógenos, já foi proposta grande diversidade de materiais sintéticos para o 

reparo de grandes defeitos ósseos, que se encontram amplamente disponibilizados 

na atualidade. 

 

 

2.1.2 Biomateriais aloplásticos 

 

 

O desenvolvimento de biomateriais aloplásticos para reparos ósseos surgiu 

da necessidade de procedimentos de reconstrução óssea em grandes perdas em 

especial, que dispensassem o processo convencional de enxertia óssea, mas que 

mantivessem as propriedades de osteoindução e crescimento ósseo (Luvizuto et al., 

2011). Também se fundamentou na capacidade de restauração da continuidade ós-

sea desses biomateriais, prescindindo de cirurgia para coleta de osso em área doa-

dora (Herford; Boyne, 2008). 

Os biomateriais vêm sendo cada vez mais frequentemente empregados como 

substituto ósseo devido à série de vantagens que apresentam, como a impossibili-

dade de infecção do leito doador, a boa disponibilidade no mercado em ampla varie-

dade de tamanhos, formas, texturas e composições, a facilidade de manuseio, a 

possibilidade de adição de fármacos, moléculas e células de maneira controlada, e a 

boa aceitação por parte do paciente (Li et al., 2011).  

Dentre os biomateriais, as cerâmicas bioativas representam o principal grupo 

de materiais aloplásticos, dentre os quais se destacam o Fosfato Tricálcico (TCP), a 

hidroxiapatita (HA), o sulfato de cálcio, o carbonato de cálcio, polímeros à base de 

hidróxido de cálcio e as cerâmicas de vidro bioativo. Embora se caracterizem por 

força de compressão excelente, alta resistência ao carregamento e baixas proprie-

dades friccionais, as cerâmicas são materiais biocompatíveis com propriedades bai-

xas de tração (Larson, 2010).  
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As biocerâmicas mais utilizadas para a reconstrução de defeitos ósseos in-

cluem a hidroxiapatita e o fosfato de cálcio, uma vez que se assemelham aos mine-

rais do osso natural e possuem biocompatibilidade e bioatividade excelentes (Val et 

al., 2012).  

De toda forma, uma série de biomateriais se encontra ainda em estudos expe-

rimentais que possam evidenciar as suas eficácias na reconstrução óssea, e, para 

tanto, já foram propostos alguns modelos animais para avaliação do reparo de defei-

tos ósseos. 

 

 

2.1.2.1 Beta fosfato tricálcico 

 

 

Os fosfatos de cálcio são minerais compostos de íons de cálcio, ortofosfatos, 

metafosfatos ou pirofosfatos e, ocasionalmente, hidrogênio ou íons de hidróxido. 

Desse modo, apresentam composição química bastante semelhante à fase mineral 

dos ossos, dos dentes e dos tecidos calcificados. Esses compostos cerâmicos tam-

bém apresentam biocompatibilidade ideal, bioatividade, habilidade aparente em se 

ligar ao tecido hospedeiro, osteocondutividade, e taxas variáveis de degradação. Por 

outro lado, não causam toxicidade local ou sistêmica nem resposta a corpo estranho 

ou inflamações. Por esse conjunto de características, as cerâmicas de fosfato de 

cálcio vêm sendo amplamente utilizadas no desenvolvimento de biomateriais que 

sirvam para reparo de defeitos ósseos (Zavaglia, 2011; Gomes et al., 2012). 

Os fosfatos de cálcio incluem, por ordem da relação cálcio/fósforo, o fosfato 

tetracálcico, a hidroxiapatita, o fosfato de cálcio amorfo, os fosfatos tricálcicos alfa, 

beta e gama, o fosfato octacálcico, o mono-hidrogênio fosfato de cálcio di-hidratado, 

o mono-hidrogênio fosfato de cálcio, o pirofosfato de cálcio, o pirofosfato de cálcio 

hidratado, o fosfato heptacálcico, o di-hidrogênio fosfato tetracálcico, o fosfato mo-

nocálcico mono-hidratado e o metafosfato de cálcio alfa, beta e gama (Neo et al., 

1998). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dons
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pirofosfato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%AAnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
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Os cimentos de fosfato de cálcio são biomateriais constituídos por um pó e 

um líquido, os quais, ao serem misturados, formam uma pasta que toma presa es-

pontaneamente à temperatura ambiente ou corporal como resultado da precipitação 

de um ou vários fosfatos de cálcio. O pó pode estar composto por um ou vários fos-

fatos de cálcio, outros sais de cálcio e certos aditivos orgânicos. Por sua vez, o líqui-

do pode ser água ou soluções aquosas de compostos de cálcio ou fosfato, que tam-

bém podem conter certos aditivos orgânicos. Do ponto de vista clínico, existem cer-

tos requisitos que um cimento ósseo deva cumprir. Esses requisitos são: possuir 

uma resistência mecânica apropriada durante o período requerido, pH neutro (6,5 – 

8,5) durante e depois da cicatrização, para evitar efeitos citotóxicos, fácil manipula-

ção, ausência de toxicidade, perfeita adesão ao tecido ósseo e ausência de caracte-

rísticas alergênicas e cancerígenas (Zavaglia, 2011). 

Ao longo de muito tempo, a única biocerâmica da família dos fosfatos de cál-

cio empregada para reparo ósseo foi a hidroxiapatita, motivo pelo qual ainda é con-

siderada referência no campo dos biomateriais (Guastaldi; Aparecida, 2010). No en-

tanto, a lenta biodegradação desse tipo de fosfato de cálcio é um fator limitante para 

a sua aplicação clínica, o que fez surgir a necessidade de se estudarem outros tipos 

de fosfato de cálcio para essa finalidade (Pioletti et al., 2000). 

Os fosfatos tricálcicos foram, então, eleitos para investigações e uso clínico. 

Esses fosfatos de cálcio são classificados como cerâmicas policristalinas com dife-

rentes graus de densidade e porosidade, e a sua taxa de degradação depende dire-

tamente das formas cristalinas e da área da superfície (Handschel et al., 2002). As 

formas cristalinas, determinadas por pressão ambiente, compreendem o alfa fosfato 

tricálcico (αTCP), o beta fosfato tricálcico (β TCP) e o gama fosfato tricálcico ( TCP) 

(Gomes et al., 2012). 

Desde a década de 1990, os fosfatos de cálcio e seus derivados vêm sendo 

amplamente estudados, in vivo e in vitro, no que concerne ao seu efeito sobre os 

osteoblastos. Os resultados desses estudos vêm se mostrando de certa forma con-

troversos, devido às diferentes metodologias de estudo e aos diferentes materiais 

testados (Meyer et al., 1993; Möller et al., 1994; Neo et al., 1998; Pioletti et al., 2000; 

Handschel et al., 2002). 
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De toda forma, dentre os fosfatos tricálcicos, o β-TCP é um substituto ósseo 

sintético disponível em forma de grânulos, caracterizado por boa biocompatibilidade 

e osteocondução (Boos et al., 2013), razão pela qual vem sendo investigado, isolado 

ou associado a outros materiais, com maior ênfase como arcabouço inorgânico para 

regeneração do tecido ósseo (Knabe et al., 2000; Boo et al., 2002; Livingston et al., 

2002; Shimaoka et al., 2004; Ruhé et al., 2004). Já foi evidenciado que o β-TCP tem 

a vantagem de ser degradado naturalmente pelos sistemas biológicos, o que sugere 

sua superioridade sobre a hidroxiapatita, que permanece no tecido ósseo regenera-

do (Matsumoto et al., 2009). 

Também já foi demonstrado que o β-TCP é um biomaterial promissor tanto 

para o reparo de lesões nos maxilares (Aguirre Zorzano et al., 2007), quanto para a 

regeneração óssea após implante dentário (Ortega et al., 2007; Mourelo et al., 

2010), embora tenha sido bem evidenciada a pobre osteogênese desse substituto 

ósseo (Orii et al., 2005; Gupta et al., 2007).  

Matsumoto et al. (2009) avaliaram a osteogenicidade de um biomaterial es-

ponjoso composto de uma mistura biodegradável de gelatina e β-TCP com ou sem 

incorporação de proteínas ósseas morfogenéticas tipo-2 em defeitos de tamanho 

crítico produzidos em ratos. Constataram que a incorporação de proteínas ósseas 

morfogenéticas tipo 2  à mistura gelatina-beta fosfato tricálcico aumentou significati-

vamente tanto a atividade osteocondutiva quanto o conteúdo de osteocalcina. Acha-

dos histológicos mostraram que o osso regenerado foi totalmente substituído por 

osso novo. Zhao et al. (2010) observaram, também em estudo com defeitos de ta-

manho crítico em ratos avaliados por radiografia, microtomografia e análises histoló-

gicas, que a associação entre proteínas ósseas morfogenéticas tipo 2 e arcabouço 

de beta fosfato tricálcico promoveu tanto o reparo do defeito quanto a regeneração 

do tecido ósseo, o que ocorreu de forma significativamente mais discreta e menos 

bem sucedida nos defeitos reparados apenas com o beta fosfato tricálcico.  

Por outro lado, Luvizuto et al. (2011) observaram que o beta fosfato tricálcico 

foi mais eficiente do que enxerto autólogo particulado na neoformação óssea em 

defeitos de tamanho crítico em calvária de ratos. Também relataram que o uso iso-

lado de beta fosfato tricálcico promoveu nível máximo de neoformação óssea, sem 

que a suplementação de proteínas ósseas morfogenéticas tipo 2 tenham melhorado 
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a osteogênese. 

Frota et al. (2011) não encontraram diferenças significativas na regeneração 

óssea de defeitos críticos em calvária de ratos reparados com e sem beta fosfato 

tricálcico, e que essa regeneração foi similar nos diferentes momentos do estudo 

(avaliações realizadas sete, 15 e 30 dias após o reparo). Ressalte-se que, nesse 

estudo, as amostras experimentais e as amostras-controle eram provenientes dos 

mesmos animais (lado direito e esquerdo do defeito crítico).  

Polo et al. (2013) avaliaram o cimento de beta fosfato tricálcico como um  dos 

meios carreadores para a proteína morfogenética óssea recombinante humana tipo 

2 em um modelo de regeneração óssea guiada vertical em calvária de coelhos. Ob-

tendo um aumento significativo da formação óssea, quando comparado com o grupo 

controle. 

Além dos estudos experimentais, também os relatos clínicos sobre o uso do 

beta fosfato tricálcico em reparo ósseo odontológico nem sempre convergem. Em 21 

casos de tratamento de duas a três paredes verticais de defeitos ósseos periodon-

tais com beta fosfato tricálcico, houve grande variação na tendência à regeneração 

óssea, e os melhores resultados foram observados em defeitos de três paredes (Ge-

ra et al., 2002). Em um relato de 171 implantes dentários (Velasco Ortega et al., 

2007) e em outro de 48 cirurgias para aumento dos seios maxilares (Simunek et al., 

2008), os autores imputaram sucesso ao uso do beta fosfato tricálcico, tanto pela 

ausência de complicações tardias quanto pela quantidade de neoformação óssea. 

Ressalte-se, todavia, que, no segundo estudo, apesar da eficácia do beta fosfato 

tricálcico, houve maior neoformação óssea nas cirurgias em que se utilizou osso bo-

vino inorgânico. 

Mais recentemente, a indústria britânica disponibilizou um substituto ósseo 

sintético bifásico composto de sulfato de cálcio e beta fosfato tricálcico para reparo 

ósseo, com o nome comercial de GeneX®. De acordo com os fabricantes, trata-se de 

material totalmente sintético, composto de poros “espertos” que produzem macropo-

rosidade crescente, o que permite que células e nutrientes se concentrem nesses 

poros, de modo que o enxerto possa ser eventualmente absorvido. É apresentado 

em forma de pasta injetável que deve contornar o campo cirúrgico, e atinge o mais 

alto grau de força compressiva in situ 15 minutos após a aplicação (Biocomposites, 
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2014). 

O potencial zeta é utilizado para conferir a estabilidade das suspensões de 

colóides. Partículas em suspensão nestes colóides que possuam grandes valores de 

potenciais zeta positivos ou negativos mostram a tendência destas partículas em se 

atraírem ou repelirem. Se o potencial zeta caracterizar instabilidade na suspensão 

ele será mais favorável a osteocondutividade (Carvalho, 2013). 

A aplicação experimental desse novo biomaterial tem sido inicialmente relata-

da para o reparo de defeitos da coluna ou de outros ossos longos, e estudos de-

monstraram que, enquanto o componente de sulfato de cálcio é reabsorvido por dis-

solução nas 12 semanas posteriores ao implante (Yang et al., 2012), o período de 

reabsorção é mais longo no componente remanescente de beta fosfato tricálcico 

(Liu; Lan, 2012). 

Na experiência clínica de Saadoun et al. (2011) composta de três pacientes 

idosos submetidos a reparo ósseo em coluna, o GeneX® provocou mais inflamação 

e mais destruição de tecidos moles, o que levou os autores a desencorajar o seu uso 

em áreas próximas de estruturas com paredes mais finas (como a pele), uma vez 

que o material pode infiltrar nesse tipo de tecidos. Estudo prospectivo idealizado por 

Friesenbichler et al. (2014) para avaliar a eficácia desse material sintético no reparo 

de tumores ósseos malignos em 40 pacientes teve de ser interrompido prematura-

mente, devido ao alto número de complicações (16%) observadas nos primeiros 31 

procedimentos, incluindo sintomatologia dolorosa e inflamação estéril com cicatriza-

ção tardia da ferida e formação de cistos em tecido mole. 

Alguns autores atribuem esses resultados inesperados ao uso inadequado do 

biomaterial (Laycock; Cooper, 2014). 

Smeets et al. (2009) haviam, entretanto, descrito um caso levantamento de 

seios maxilares bilaterais onde mostraram que a propriedade do controle de poten-

cial zeta do beta fosfato tricálcico (geneX) apresentou uma melhor regeneração ós-

sea se comparado com o beta fosfato tricálcico tradicional. 

Ghanaati et al. em 2010 descreveram que grânulos de beta fosfato tricálcico 

são capazes de induzir a formação de células gigantes em maior ou menor grau de-

pendendo das características físico-químicas dos materiais e. Diferenças nos tama-
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nhos, na porosidade e na morfologia dos grânulos induzem diferentes números de 

células gigantes. Além disso os osteoclastos são fenotipicamente diferentes das cé-

lulas gigantes encontradas no tecido ósseo. Para as células gigantes expressarem 

marcadores fenotípicos dos osteoclastos seriam necessários sinais específicos do 

microambiente do tecido ósseo o que para os autores ocorreu. Os autores lembra-

ram ainda que a maioria das cerâmicas promovem reações de estimulo a formação 

de células gigantes principalmente nos biomateriais nanoparticulados. E que a an-

giogênese se correlaciona positivamente com o número de células gigantes que se 

expressam na região do reparo. 

 

 

2.2 Modelos animais para o estudo de biomateriais 

 

 

Modelos experimentais têm sido amplamente utilizados na investigação da 

aplicabilidade de diferentes biomateriais e técnicas propostas para a reconstrução 

de defeitos ósseos extensos sem possibilidade de regeneração óssea fisiológica. 

Apesar de a seleção desses modelos animais levar em consideração a árvore filo-

genética, deve-se dar preferência ao uso de animais menores, como os roedores, 

desde que se possam produzir dados fidedignos (Gomes; Fernandes, 2011). Especi-

ficamente para a avaliação de regeneração óssea, a preferência pelos roedores se 

fundamenta na melhor relação custo-benefício, na facilidade de manutenção e ma-

nuseio, e na possibilidade de padronização de condições experimentais em seres 

geneticamente similares (Pellegrini et al., 2009), além da fácil reprodutibilidade (Spi-

cer et al., 2012).  

A calvária do rato, por sua vez, consiste de uma camada de osso medular en-

volto por duas corticais ósseas, o que a torna anatomicamente similar à mandíbula 

humana, razão pela qual se constitui em um modelo adequado para a avaliação dos 

efeitos biomateriais ou substâncias produzidas por engenharia de tecidos no reparo 

ósseo particularmente para uso nas regiões craniofaciais (Schmitz; Hollinger, 1986). 

O defeito de tamanho crítico em calvária de ratos é um dos modelos animais 

mais frequentemente utilizados na avaliação de regeneração óssea. A partir da defi-
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nição original dada ao termo defeito de tamanho crítico, como vimos no início deste 

capítulo, Gosain et al. (2000) postularam que, em pesquisas experimentais, defeito 

de tamanho crítico deve se referir ao tamanho de um defeito ósseo que não terá 

condições de regeneração espontânea até o término do estudo. 

Dentre as vantagens desse modelo animal, deve-se destacar a inércia bioló-

gica do crânio do rato, a padronização das dimensões do defeito, o acesso cirúrgico 

adequado, e a estabilidade dos biomateriais no sítio, graças à presença de dura-

máter e de pele subjacente (Gomes; Fernandes, 2011). Como desvantagem, se 

apresentam tanto a impossibilidade de avaliação da regeneração óssea em condi-

ções de cargas fisiológicas e biomecânicas quanto a limitação na quantidade de te-

cido ósseo disponível para as avaliações histológicas, principalmente no que tange 

às fases iniciais da regeneração óssea (Vajgel et al., 2014). 

Discute-se, ainda, qual seria a melhor localização anatômica para a produção 

desse defeito crítico, especialmente no que se refere à realização ou não realização 

de sutura médio-sagital, devido à possibilidade de influenciar o processo de regene-

ração (Bosh et al., 1996). Mas o ponto mais controverso em relação a esse modelo 

animal tem sido a dimensão ideal do defeito produzido na calvária (Cooper et al., 

2010; Vajgel et al., 2014). 

Embora se saiba que o tamanho mínimo do defeito em milímetros seja dife-

rente para cada animal, vem sendo defendida e bastante utilizada a produção de 

defeito circular com 8 milímetros na calvária de ratos Wistar (Einhorn, 1999; Cac-

chioli et al., 2006; Bodde et al., 2008; Messora et al., 2008; Efeoglu et al., 2009; Pau-

lo Ade et al., 2011; Scotchford et al., 2011; Spicer et al., 2012). 

De toda forma, em recente revisão sistemática da literatura realizada por 

Vajgel et al. (2014), foram analisados estudos em que se avaliou a regeneração ós-

sea em defeito produzido na calvária de ratos Wistar e ratos Sprague-Dawley em 

dimensões de 5, 6, 7, 8 e 9 milímetros. Segundo os autores, houve evidências signi-

ficativas de que defeitos com diâmetro de 5 milímetros na calvária de ratos poderiam 

ser considerados defeitos de tamanho crítico.  

De fato, vários parâmetros biológicos devem ser avaliados no reparo do defei-

to ósseo, como a quantidade de osso neoformado, o remanescente do biomaterial, 
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os componentes celulares presentes, a vascularização e a porosidade do biomateri-

al. Essas avaliações devem ser realizadas por meio de métodos complementares, 

que geralmente incluem radiografias convencionais e, mais recentemente, microto-

mografias associadas a análises histológicas (Gomes; Fernandes, 2011). 

Os exames de imagem permitem a avaliação das caraterísticas estruturais do 

reparo ósseo, a interface com o material e a sua biocompatibilidade (Schortinghuis et 

al., 2003; Efeoglu et al., 2007; Efeoglu et al., 2009). A microtomografia computadori-

zada (µCT), em especial, apresenta vantagens importantes por ser uma técnica rá-

pida e não destrutiva que caracteriza e mensura as propriedades tridimensionais do 

biomaterial e da regeneração do tecido ósseo. Geralmente, os achados estruturais 

microtomográficos são complementados pela análise histológica (Jones et al., 2004; 

Jones et al., 2007). 

Dentre as análises histológicas mais utilizadas, a histomorfologia evidencia 

dados da morfologia celular e da estrutura celular e a disposição das células na in-

terface com a matriz extracelular ou com o enxerto implantado (Spicer et al., 2012). 

A análise semi-quantitativa dos achados histomorfológicos é feita a partir de um sis-

tema de graduação, que pontua desde a ausência do parâmetro avaliado (menor 

pontuação) até a presença intensa ou muito intensa desse parâmetro (maior pontua-

ção). Já por meio da histomorfometria, é possível uma análise quantitativa da área 

de tecido neoformado e do número de componentes da região em análise (Parfitt et 

al., 1987; Efeoglu et al., 2007; Efeoglu et al., 2009).  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Avaliar por meio de microtomografia e dos aspectos histológicos do reparo 

ósseo, se o cimento bifásico composto por sulfato de cálcio e beta fosfato tricálcico 

com controle de potencial zeta, pode induzir ou conduzir a neoformação óssea em 

defeitos críticos de 8 mm de diâmetro, produzidos em calvária de ratos Wistar. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Ani-

mais (CEUA) do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo 

(ICB-USP) sob o protocolo número 88/2011 (ANEXO A) e renovado pela CEUA da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) sob o protocolo 

número 006/2014 (ANEXO B), estando de acordo com os princípios éticos de expe-

rimentação animal adotado pela Sociedade Brasileira de Ciência de Animais de La-

boratório (SBCAL). A declaração de isenção de conflito de interesses por parte do 

pesquisador neste estudo está ao final deste volume no ANEXO C. 

Todos os procedimentos cirúrgicos experimentais foram realizados no Labora-

tório de Cirurgia Experimental do Departamento de Cirurgia, Prótese e Traumatolo-

gia Maxilofaciais da Faculdade de Odontologia de Universidade de São Paulo.  

O preparo e as análises histológicas foram processados no Laboratório de 

Patologia Cirúrgica da Disciplina de Patologia Bucal e no Laboratório de Informática 

dedicado à Odontologia (LIDO) da Disciplina de Patologia Geral do Departamento de 

Estomatologia da FOUSP. 

As microtomografias foram realizadas no Departamento de Fisiologia Animal 

do Instituto de Biologia da Universidade de São Paulo; as imagens microtomográfi-

cas foram processadas e analisadas na Divisão de Tecnologias Tridimensionais do 

Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer do Ministério da Ciência e Tec-

nologia e Inovação de Campinas – São Paulo. 

Quarenta (40) ratos da linhagem Wistar (Rattus norvegicus albinus), machos, 

com peso entre 200 g e 250 g, e idade aproximada de 45 dias, provenientes do Bio-

tério Central do Instituto de Pesquisas Nucleares (IPEN), foram selecionados para o 

estudo. Durante todo o período da pesquisa, os animais foram mantidos em gaiolas 

de polipropileno, ventiladas, forradas com maravalha de madeira esterilizada, com 

ciclo dia/noite de 12/12 horas, e alimentados por meio de ração para roedores (Labi-

na for Rodents, Purina®) e água ad libitum. 
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Todos os animais foram pesados para o cálculo da dose referente aos medi-

camentos de sedação, anestesia, analgesia e antibioticoterapia. Os 40 animais fo-

ram divididos em dois grupos. O Grupo-teste (n = 20), que recebeu o cimento beta 

fosfato tricálcico para preenchimento do defeito crítico na calvária, e o Grupo-

controle (n = 20), que permaneceu com o defeito crítico preenchido apenas por coá-

gulo. 

 

 

4.1 Procedimento cirúrgico experimental 

 

 

Após a pesagem, os animais foram mantidos em gaiolas individuais. Para a 

realização da anestesia, cada animal foi separado dos demais, procedimento que 

permitiu que cada rato fosse anestesiado isoladamente, visando à redução do es-

tresse dos demais. Em seguida, a anestesia geral foi realizada pela injeção por via 

intramuscular, na pata traseira direita de cada animal, do anestésico cloridrato de 

cetamina (Dopalen®, Vetbrands) na dose de 0,8 mg/kg de peso do animal, associa-

do ao relaxante muscular cloridrato de xilazina (Rompum®, Bayer) na dose de 0,3 

mg/kg de peso. Depois de atingido o plano anestésico, foi realizada profilaxia anti-

biótica por via intramuscular com benzilpenicilina benzatina (Roche®) na dose de 

150.000 UI/kg. Dez ratos morreram em decorrência de complicações anestésicas e 

foram substituídos por outros de mesma procedência e de mesmas características. 

O preparo do leito cirúrgico consistiu da realização de tricotomia na região da 

calvária, seguida de antissepsia da pele do mesmo local com digluconato de clorexi-

dina a 2%. Os animais foram posicionados em uma bancada utilizada para cirurgias 

experimentais, isolada com campos cirúrgicos esterilizados.  

 

 

4.1.1 Descrição da técnica cirúrgica 

 

 

O acesso à calvária foi feito por meio de uma incisão retilínea de 2 cm na pele 

da região mediana do crânio, estendendo-se da região nasofrontal até a protuberân-
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cia occipital. A pele, o tecido subcutâneo, o músculo temporal e o periósteo foram 

divulsionados lateralmente para completa exposição dos ossos parietais do animal. 

O defeito ósseo foi confeccionado por meio de uma broca trefina em aço de 8 

mm de diâmetro (Sistemas de Implantes Nacionais – SIN®), adaptada a um contra-

ângulo em motor de implante (Driller®) sob baixa rotação e irrigação constante com 

soro fisiológico a 0,9%. Após a confecção do defeito ósseo, foi realizada a irrigação 

constante da ferida cirúrgica com soro fisiológico a 0,9%. 

Os animais do Grupo Teste tiveram o defeito crítico preenchido com cimento 

beta fosfato tricálcico (geneX, Biocomposites®), seguindo as normas do fabricante na 

quantidade aproximada de 25mm3 por defeito, e os do Grupo Controle tiveram o de-

feito preenchido apenas com coágulo. 

Por fim, realizou-se a síntese da pele com fio de sutura de seda 3-0 (Ethi-

con®). 

As principais etapas do procedimento cirúrgico experimental estão ilustradas 

na figura 4.1(A-C).  

 

 

 

Figura 4.1 - Cirurgia Experimental: (A) acesso à calvária do animal, osteotomia e confecção do defeito 
com broca trefina de 8 mm de diâmetro; (B) remoção do fragmento ósseo e obtenção do 
defeito ósseo crítico; (C) preenchimento do defeito crítico no Grupo-teste com o cimento 
beta fosfato tricálcico (geneX®) 
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Imediatamente após a cirurgia, os animais foram mantidos em gaiolas indivi-

duais até o dia da eutanásia, recebendo analgesia com paracetamol 200 mg/Kg. 

 

 

4.1.2 Pós-operatório 

 

 

Cinco animais de cada grupo sofreram eutanásia em câmara de CO2 nos pe-

ríodos de 7, 14, 21 e 42 dias pós-operatórios. Após a eutanásia, os crânios foram 

dissecados e fragmentos significativos da calvária contendo a região do defeito fo-

ram fixados em formol a 10% para o a obtenção de imagens microtomográficas e de 

preparo histológico (Figura 4.2). 

 

 

 
 

Figura 4.2 – Imagem do crânio dissecado para ser fixado em formol a 10% para os procedimentos de 
preparo histológico (Grupo teste de 14 dias). 
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4.2 Microtomografia das amostras 

 

 

Previamente ao processamento laboratorial para análise histológica, as peças 

cirúrgicas de um rato do Grupo Teste e de um rato do Grupo Controle em cada um 

dos períodos do estudo foram microtomografadas. As imagens foram obtidas com 

uso de microtomógrafo SkyScan 100kV – 100 A no Instituto de Biologia no Depar-

tamento de Fisiologia Animal da Universidade de São Paulo. As amostras foram po-

sicionadas e fixadas à sela do aparelho, de maneira que não se movimentassem 

durante o experimento (Figura 4.3). O aparelho foi ajustado a uma resolução de 

2.000 x 2.000 pixels e cortes com 16 μm de espessura. O tempo de aquisição das 

imagens foi de aproximadamente duas horas por amostra. 

As imagens foram analisadas e reconstituídas em duas e três dimensões, por 

meio do Sofware InVesalius (Figura 4.4), na Divisão de Tecnologias Tridimensionais 

do Centro de Tecnologia da Informação “Renato Archer” de Campinas – São Paulo. 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – (A) Aparelho de microtomógrafo SkyScan 100kV; (B) Amostras posicionadas e fixadas à 
sela do aparelho 
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Figura 4.4 – Fluxograma do processo realizado pelo Software InVesalius (Centro de Tecnologia da 

Informação Renato Archer) 

 

 

Embora tenha se constatado, durante a análise das imagens, que a intensi-

dade em níveis de cinza do biomaterial era próxima à do osso, o biomaterial apre-

sentava granularidade, o que permitiu diferenciá-lo do osso. Desse modo, o volume 

do biomaterial foi quantificado em milímetros cúbicos (mm3). 

Nas imagens bidimensionais foram mensuradas em milímetros (mm) as dis-

tâncias axial e sagital do reparo ósseo. Também foi mensurada em milímetros (mm) 

a sua distância tridimensional axial. 
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4.3 Preparo das amostras histológicas  

 

 

Após a fixação das peças cirúrgicas em solução de formol tamponado a 10% 

por 48 horas, os crânios foram imersos em solução de EDTA 10% (pH 7.4) durante 

seis semanas para descalcificação do tecido ósseo. 

A região de ferida foi seccionada ao meio, exatamente no plano sagital medi-

ano da calvária do rato, resultando em duas partes da ferida: o lado esquerdo e o 

direito. Cada lado da ferida foi incluído em respectivo bloco de parafina e, posterior-

mente, quatro cortes parassagitais com espessura de 4,5 μm foram realizados e 

submetidos à coloração de Hematoxilina-Eosina (HE) e Tricrômio de Masson. 

A amostra constituiu-se da análise de duas lâminas histológicas (L1 e L2) de 

cada animal, com quatro cortes histológicos em cada uma delas. 

 

 

4.3.1 Análise histomorfológica 

 

 

Os cortes histológicos foram analisados por meio de um microscópio de luz 

convencional (Olimpus® CH2, Olimpus Optical Co. Ltd, Japan), sob foco fixo e clare-

za de campo, com aumento final de 400X. 

A análise dos aspectos histomorfológicos do reparo ósseo foi realizada por 

um patologista de forma cega, considerando a presença das seguintes característi-

cas do reparo: edema, infiltrado inflamatório, tecido de granulação, hemorragia / co-

águlo, neoformação óssea, reação de corpo estranho, e material exógeno.  

Esses parâmetros ponderados por meio de uma escala arbitrária, classificada 

de zero a quatro: 

0 = ausente;  

1 =discreto;  

2 =discreto a moderado;  

3 = moderado a intenso  

4 = intenso. 
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4.3.2 Análise histomorfométrica 

 

 

A metodologia de estudo histomorfométrico foi padronizada pelo Laboratório 

de Informática Dedicado à Odontologia da Faculdade (LIDO-FOUSP).  

Para a histomorfometria, cada corte histológico de cada lâmina foi dividido em 

duas partes: região anterior da ferida (próxima ao osso nasal) e região posterior da 

ferida (próxima ao osso occipital). 

Imagens de cada região do corte histológico (aumento de 400x) foram obtidas 

por meio de uma câmera tipo CCD (Sony®) acoplada a um microscópio (Jeol®) e a 

uma placa de digitalização de imagens (Captivator®). Em seguida, essas imagens 

foram transferidas para um programa de morfometria digital (ImageLab 2000®).  

Por meio das ferramentas disponíveis no programa ImageLab 2000®, as regi-

ões correspondentes às trabéculas ósseas neoformadas nas regiões anterior, poste-

rior e central da ferida foram delimitadas em cada um dos quatro cortes histológicos 

de cada lâmina, permitindo estimar a evolução da neoformação óssea.  

A quantidade de neoformação óssea de cada lado da ferida foi obtida pela 

soma das médias de neoformação óssea dos quatro cortes das regiões anterior e 

posterior de cada lâmina (L1 e L2), ou seja: a neoformação óssea do lado esquerdo 

da ferida óssea (L1) = média de neoformação da região anterior + média de neofor-

mação da região posterior. O cálculo foi realizado da mesma forma para o lado direi-

to (L2). 

Assim, a neoformação óssea total de cada animal foi obtida por meio da soma 

da neoformação óssea das lâminas 1 e 2 (L1 + L2). 

 

 

4.3.3 Análise histoquímica para identificação de osteoclastos 

 

 

A fim de identificar células osteoclásticas, dois cortes randomizados de cada 

lado da ferida de dois animais de cada grupo foram escolhidos aleatoriamente e 
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submetidos à coloração histoquímica para demonstrar fosfatase ácido tártaro-

resistente (TRAP). Os cortes histológicos foram incubados por três horas em tempe-

ratura ambiente, em solução contendo tartarato de sódio, ácido tartárico e sal disódi-

co (SigmaTM). Após a incubação, os cortes foram lavados em água corrente, deixados 

para secagem ao ar a 25oC e contra corados por Fast Green a 1% (Fisher Scientific 

Co.) por aproximadamente um minuto. Como controle positivo desta reação histo-

química foi utilizado um corte de fêmur de rato apresentando reparo de ferida óssea. 

Após a coloração, as lâminas foram mantidas em campo escuro para posteriormente 

serem observadas em microscopia de luz. 

 

 

4.4 Análise dos dados 

 

 

Os dados microtomográficos foram analisados qualitativamente em estatística 

descritiva. Os dados histológicos foram analisados por estatística inferencial não pa-

ramétrica. Desse modo, os dados histolomorfológicos foram transformados em valo-

res medianos e comparados com aplicação do Teste da Mediana, com a hipótese de 

nulidade testada com o emprego da Prova do Qui-quadrado (para a comparação dos 

períodos do estudo) ou com o Teste Exato de Fisher (para a comparação entre os 

grupos). Os dados histomorfométricos foram transformados em médias e desvios-

padrão e testados com o emprego do Teste de Kruskal-Wallis. 

Em todas as estatísticas inferenciais, adotou-se nível de significância de 95% 

(p < 0,05). 
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5 RESULTADOS 

 

 

Os resultados são apresentados de acordo com as análises descritas na me-

todologia.  

 

 

5.1 Achados microtomográficos 

 

 

Amostras de dois animais (um teste e um controle) foram microtomografadas 

e os achados estão apresentados apenas em carácter ilustrativo. Os achados micro-

tomográficos se encontram descritos na tabela 5.1, e imagens das microtomografias 

são apresentadas na figura 5.1. Com relação ao volume do biomaterial mensurado 

por microtomografia na amostra do Grupo Teste houve redução gradual entre o pe-

ríodo de 7 e o de 21 dias. As distâncias bidimensionais e tridimensionais do Grupo 

Teste, aumentaram entre o período inicial (7 dias) e o período final (42 dias.) A figura 

5.1 ilustra os defeitos ósseos nos dois Grupos e a imagem do biomaterial no Grupo 

Teste em todos os períodos.  

 

 

Tabela 5.1 – Achados microtomográficos de quatro ratos do Grupo Teste e de quatro ratos do Grupo 
Controle distribuídos nos quatro períodos de estudo (7, 14, 21 e 42 dias) 

 

 
Período do 
estudo 

 

Animais 

Achados microtomográficos  

Volume do  Distâncias bidimensionais Distância axial 

biomaterial Axial Sagital tridimensional 

(mm3) (mm) (mm) (mm) 

      
7 dias Teste  25,11 8,32 8,16 9,39 
 Controle  - 8,97 8,95 8,96 
      
14 dias Teste  10,96 7,72 10,81 7,34 
 Controle  - 9,46 9,41 9,50 
      
21 dias  Teste  7,00 7,77 9,55 9,51 
 Controle  - 8,41 8,58 8,15 
      
42 dias Teste  11,64 9,88 11.51 11,10 
 Controle  - 8,75 8,56 9,06 
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Figura 5.1 – Imagens microtomográficas das calvárias com os defeitos no Grupo Teste e no 
Grupo Controle nos quatro períodos de estudo (7, 14, 21 e 42 dias) 
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5.2 Análise histológica 

 

 

5.2.1 Histomorfologia 

 

 

Os valores medianos, máximos e mínimos dos parâmetros avaliados na his-

tomorfologia do reparo ósseo estão apresentados na tabela 5.2. 

A comparação desses valores entre os períodos de estudo em cada grupo 

mostra que a presença de tecido de granulação foi significativamente mais intensa 

nos dois primeiros períodos de estudo no Grupo-Teste e no primeiro período de es-

tudo no Grupo-Controle, não tendo sido encontradas diferenças significativas entre 

os períodos de estudo nos demais parâmetros avaliados (Tabela 5.2).  

Quando comparados os dois grupos em cada período de estudo, os achados 

estatísticos mostram que: (1) a presença de infiltrado inflamatório foi significativa-

mente mais intensa no Grupo Teste em todos os quatro períodos de estudo; (2) a 

presença de tecido de granulação foi significativamente mais intensa no Grupo Teste 

nas avaliações realizadas aos 14 e aos 21 dias, equiparando-se à do Grupo Contro-

le no primeiro e no último período de estudo (Tabela 5.2).  

Esses dados são melhor visualizados nas figuras: 5.2, 5.3 e 5.4. 

Os aspectos histológicos dos reparos dos defeitos ósseos podem ser obser-

vados nas figuras: 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8. 

 



 

 

Tabela 5.2 - Valores das Medianas [Max-Mim] das intensidades dos escores para as variáveis histológicas do defeito ósseo 

  

Variáveis 
7 Dias 14 Dias 21 Dias 42 Dias 

Controle Teste p Controle Teste p Controle Teste p Controle Teste p 

Edema 2 [2-1] 1[2-1] 0.220 2[2-1] 1[1-0] 0.075 1[1-0] 1[1-0] 1.000 0[2-0] 0[1-0] 0.916 

Infiltrado Inflamatório 1[2-1] 4[4-4] 0.004 1[3-1] 4[4-3] 0.008 1[1-0] 4[4-4] 0.003 1[1-0] 4[4-3] 0.006 

Tecido de Granulação 3[4-3] 3[3-2] 0.212 2[3-1] 4[4-3] 0.011 1[1-1] 2[3-2] 0.004 1[2-1] 1[1-1] 0.317 

Hemorragia/coágulo 3[3-1] 2[3-1] 0.496 2[3-2] 1[4-0] 0.193 3[3-1] 0[4-0] 0.106 2[3-0] 1[3-0] 0.335 

Neoformação óssea 1[2-1] 1[1-1] 0.317 2[2-1] 2[3-1] 0.605 2[3-1] 2[2-1] 0.339 2[3-1] 1[2-1] 0.418 

Reação de corpo estra-

nho 
0[1-0] 4[4-4] 0.005 1[2-1] 4[4-4] 0.005 0[2-0] 4[4-3] 0.007 1[2-0] 4[4-3] 0.006 

Material Exógeno 0[0-0] 44-3] 0.007 0[0-0] 4[4-4] 0.005 0[0-0] 2[3-2] 0.005 0[0-0] 3[4-2] 0.008 

0 – ausente. 1 – discreto. 2 – discreto a moderado 3 – moderado a intenso. 4 – intenso. P valores para Teste de Kruskall-Wallis. Significante quando p<0.05 

 

 

 

4
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Figura 5.2 – Representação gráfica dos valores médios dos escores de intensidade para a variável 

“Infiltrado inflamatório” comparativamente entre grupos e períodos de observação. * dife-
renças significativas p<0.05 Teste de Kruskall-Wallis 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 5.3 – Representação gráfica dos valores médios dos escores de intensidade para a variável 

“reação a corpo estranho” comparativamente entre grupos e períodos de observação. * 
diferenças significativas p<0.05 Teste de Kruskall-Wallis 
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Figura 5.4 – Representação gráfica dos valores médios dos escores de intensidade para a variável 

“neoformação óssea” comparativamente entre grupos e períodos de observação. NS – 
não significativo pelo Teste de Kruskall-Wallis 
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Figura 5.5 - Aspecto histológico do reparo do defeito ósseo: Período de 7 dias em A Grupo Controle 
apresenta região do corte do defeito infiltrado inflamatório neutrofílico (asterisco) e área 
de hemorragia; em B Grupo Teste com maior quantidade de infiltrado inflamatório e teci-
do de granulação e agrupamentos de material exógeno (seta). Período de 14 dias em C 
Grupo Controle mostrando organização do tecido de granulação (seta) células gigantes e 
início de neoformação óssea (seta descontinua) em D Grupo Teste presença de infiltrado 
inflamatório e de tecido de granulação, intenso tecido conjuntivo com agrupamentos de 
material exógeno(seta). Hematoxilina e eosina, aumento original, objetiva 10X 
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Figura 5.6 - Aspecto histológico do reparo do defeito ósseo: Período de 21 dias em A Grupo Controle 
presença de tecido de granulação organizado e formação de trabéculas ósseas na região 
do defeito (seta); em B Grupo Teste presença de intenso infiltrado inflamatório, células 
gigantes multinucleadas e manutenção de material exógeno envolto por tecido fibroso.  
Período de 42 dias em C Grupo Controle formação de trabéculas ósseas mais maduras 
na região do defeito (seta); em D Grupo Teste presença células gigantes e manutenção 
de material exógeno envolto por tecido fibroso. Hematoxilina e eosina, aumento original, 
objetiva 10X 
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Figura 5.7 - Aspecto histológico do reparo do defeito ósseo: Período de 7 dias em A Grupo Controle 
apresenta região do corte infiltrado inflamatório neutrofílico sem neoformação óssea ex-
pressiva mas com organização de fibras colagênicas (em azul) (asterisco); em B Grupo 
Teste com maior quantidade de infiltrado inflamatório e tecido de granulação e agrupa-
mentos de material exógeno. Período de 14 dias em C Grupo Controle mostrando orga-
nização do tecido de granulação e neoformação óssea imatura (seta) em D Grupo Teste 
presença de infiltrado inflamatório e de tecido de granulação, e organização de fibras co-
lagênicas (em azul) em fibrose dos agrupamentos de material exógeno (seta desconti-
nua). Tricrômio de Masson, aumento original, objetiva 10X 
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Figura 5.8 - Aspecto histológico do reparo do defeito ósseo: Período de 21 dias em A Grupo Controle 
presença de tecido de granulação bem vascularizado e formação de trabéculas ósseas 
maduras e imaturas na região do defeito (seta); em B Grupo Teste presença de intenso 
infiltrado inflamatório, células gigantes multinucleadas e manutenção de material exógeno 
envolto por tecido fibroso colagênico (setas descontinuas). Período de 42 dias em C Gru-
po Controle formação de trabéculas ósseas mais maduras na região do defeito, em ver-
melho (seta); em D Grupo Teste presença células gigantes e manutenção de material 
exógeno envolto por tecido fibroso colagênico e áreas de hemorragia (setas). Tricrômio 
de Masson, aumento original, objetiva 10X 
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5.2.2 Achados histomorfométricos 
 

 

A análise dos achados histomorfométricos evidenciaram que, aos 7 dias, a 

neoformação óssea foi significativamente maior no Grupo-teste em comparação ao 

Grupo-controle, e que esses valores não foram estatisticamente diferentes aos 14 

dias, a despeito da variância significativa maior observada no Grupo-teste. Nos dois 

últimos períodos do estudo (21 e 42 dias), no entanto, houve neoformação óssea 

significativamente maior no Grupo-controle. Esses achados estão ilustrados na figu-

ra 5.9. 

 

 
 

 

 

Figura 5.9 – Representação gráfica dos valores médios das áreas de neoformação óssea comparati-
vamente entre grupos e períodos de observação. * diferenças significativas p<0.05 Teste 
de Kruskall-Wallis 

 

 

Nessa figura 5.9 é possível visualizar que não houve aumento importante na 

neoformação óssea do Grupo-teste do início ao fim do estudo (p = 0,207). Por outro 

lado, houve aumento significativo (p < 0,0001) na neoformação óssea do Grupo-

controle a partir do 14º dia de estudo até o 42º dia de estudo.  
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5.2.3 Achados histoquímicos 
 

 

A coloração do TRAP não mostrou presença de osteoclastos mas houve colo-

ração positiva para algumas células gigantes que permeavam o tecido de granula-

ção. O controle positivo utilizado para a coloração histoquímica mostrou coloração 

positiva para osteoclastos em ferida em processo de reparo em fêmur de rato (Figu-

ra 5.10). 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 - Cortes histológicos apresentando em A: região do reparo do defeito crítico no período 
de 42 dias exibindo coleções difusas de material exógeno (seta larga) permeados por 
tecido fibroso e inflamatório com presença de células gigantes coradas por TRAP (se-
tas finas). Aumento original objetiva 40x. Em B: corte histológico de fêmur de rato com 
ferida óssea em processo de reparo exibindo osteoclastos corados por TRAP (seta fi-
na). Aumento 40x 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

A literatura descreve que os fosfatos de cálcio e seus derivados, dentre eles o 

beta fosfato tricálcico, agem mais diretamente sobre os osteoblastos, e vêm sendo 

bastante estudados e utilizados como substitutos ósseos, já há mais de duas déca-

das, por promoverem neoformação óssea por osteocondução e por apresentarem 

boa biocompatibilidade (Meyer et al., 1993; Möller et al., 1994; Neo et al., 1998; Pio-

letti et al., 2000; Handschel et al., 2002; Matsumoto et al., 2009). Os seus efeitos 

como arcabouço inorgânico para regeneração do tecido ósseo já estão bem docu-

mentados, inclusive em lesões odontológicas (Aguirre Zorzano et al., 2007; Ortega 

et al., 2007; Mourelo et al., 2010; Zavaglia, 2011), apesar de achados ainda contro-

versos, que variam desde neoformação óssea superior à observada em enxertos 

autógenos (Luvizuto et al., 2011) e a enxerto de osso bovino inorgânico (Velasco 

Ortega et al., 2007), até evidências robustas de osteogênese insuficiente (Orii et al., 

2005; Gupta et al., 2007).  

Neste estudo pudemos observar que o cimento composto por sulfato de cálcio 

e beta fosfato tricálcico com potencial zeta, não estimulou a neoformação óssea nos 

defeitos críticos confeccionados em calvária de ratos. 

O biomaterial utilizado neste estudo (GeneX®) é relativamente novo e se trata 

de um composto cerâmico preparado com carga de superfície negativa. As investi-

gações acerca de sua eficácia têm se voltado mais frequentemente para o reparo de 

defeitos da coluna vertebral ou de outros ossos longos (Liu; Lun, 2012; Yang et al., 

2012). Alguns autores observaram efeitos adversos (Friesenbichler et al., 2014) des-

se biomaterial sobre os tecidos moles a despeito de boa neoformação óssea (Saa-

doun et al., 2011), embora outros autores atribuam esses resultados inesperados ao 

uso ainda inadequado do biomaterial (Laycock; Cooper, 2014).  

Publicações recentes, como vimos no capítulo da Revista de Literatura con-

cluíram que este tipo de substituto ósseo não deveria ser utilizado para o tratamento 

de defeitos ósseos (Friesenbichler et al., 2014). Entretanto, como ainda não há na 

literatura estudos in vivo que tenham se preocupado em verificar os efeitos deste 

tipo de material sobre reparos de defeitos ósseos o presente estudo vem corroborar 

com os resultados clínicos relatados tentando mostrar seu comportamento nos teci-
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dos sob o ponto de vista histológico. A relevância deste estudo deve ser ressaltada 

pois sob o ponto de vista histopatológico não existiam estudos que revelassem o 

comportamento deste material no tecido vivo. 

Como a proposta do fabricante foi inserir um tratamento de superfície nas par-

tículas de fosfato de cálcio que possibilitasse a osteoindução, um modelo de defeito 

ósseo crítico poderia fornecer informações importantes se a neoformação óssea 

ocorresse onde ela não seria esperada. Este tipo de modelo é bastante descrito na 

literatura e está de certa forma consagrado para este tipo de ensaio in vivo (Einhorn, 

1999; Cacchioli et al., 2006; Bodde et al., 2008; Messora et al., 2008; Efeoglu et al., 

2009; Paulo Ade et al., 2011; Scotchford et al., 2011; Spicer et al., 2012). Utilizamos 

o modelo de defeito critico em calvária de ratos pela facilidade de confecção, repro-

dutibilidade e pelo fato de que em 8mm de extensão o defeito permitiria verificar a 

ocorrência de osteocondução ou indução do material de forma padronizada e confi-

ável.  

O geneX® foi aplicado de forma a preencher os defeitos com uma quantidade 

padronizada para cada um seguindo rigorosamente as instruções de uso fornecida 

pelo fabricante. Nesse sentido, propusemo-nos a imitar a prática clínica. Como os 

defeitos produzidos foram rigorosamente padronizados, acreditamos que pequenas 

variações na quantidade de biomaterial possam ter ocorrido mas estamos certos de 

que este fato não influenciaria de forma contrária os resultados encontrados. 

A apresentação dos achados microtomográficos de forma apenas ilustrativa 

pode ser considerada uma das fragilidades deste estudo. Uma análise mais apro-

fundada das imagens não foi possível devido ao número pequeno de espécimes 

alocados para este fim. A possibilidade de obtenção destas imagens surgiu junto ao 

equipamento multiusuário no Instituto de Biociências da Universidade na metade do 

desenvolvimento deste experimento e o processamento histológico havia se iniciado 

impossibilitando a seleção de outros espécimes. Reconhecemos entretanto que este 

tipo de avaliação seja encorajado pois pode permitir importante diminuição do núme-

ro de animais utilizados em pesquisas semelhantes com grande precisão nos resul-

tados. Neste contexto julgamos importante divulgar as imagens obtidas. 
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Obviamente, a presença de um infiltrado inflamatório significativamente maior 

no Grupo-teste está diretamente relacionada com a maior resposta a corpo estranho 

presente quando comparado ao grupo-controle. Este achados corroboram e contri-

buem para justificar as complicações inflamatórias exacerbadas em tecidos moles 

referidas por outros autores (Saadoun et al., 2011; Friesenbichler et al., 2014) que 

empregaram esta cerâmica como substituto ósseo em estudo clinico. O fato da res-

posta corpo estranho permanecer por todo o período do experimento pode levar a 

formação de agrupamentos de material que de forma encapsulada deverão ser ex-

pulsos da região da ferida isso pode contribuir para a explicação da descrição dos 

“cistos de tecido mole” feita por alguns autores (Friesenbichler et al., 2014). 

Conforme os achados histomorfométricos, a proposta de uma neoformação 

óssea mais significativa no Grupo Teste também não foi comprovada por este mode-

lo. Os resultados mostram que ocorreu formação óssea mais intensa no Grupo Con-

trole significativamente maior que no Grupo-Teste, negando nossa hipótese que po-

deria haver um potencial osteoindutivo neste tipo de fosfato de cálcio. Os resultados 

mostraram que a superioridade na formação óssea no controle leva-nos a acreditar 

que o beta fosfato tricálcico não só impediu como atrapalhou a neoformação óssea 

no defeito.  

Nossos resultados estão de acordo ainda com o de outros autores (Gera et 

al., 2002; Frota et al., 2011) nos quais a aplicação de beta fosfatos tricálcicos para 

reparo de perda óssea, em defeito menores e estudos cruzados no mesmo animal, 

também não influenciou na quantidade de neoformação óssea. 

Para nos certificarmos que poderia haver uma maior reabsorção óssea foi 

realizada reação histoquímica para expressão de osteoclastos na região da ferida, 

realizada a coloração de TRAP. Entretanto, os resultados mostraram que as células 

gigantes da resposta corpo estranho mostraram positividade para este marcador 

bioquímico. Isto pode levar a hipótese que a presença do material no tecido possa 

ter induzido sinalizações bioquímicas específicas para que isso ocorresse. Assim, 

provavelmente as células gigantes na tentativa de reabsorver material exógeno tam-

bém pode ter reabsorvido osso. Para que este fato seja melhor explicado estudos 

que mostrem a expressão imunoistoquímica ou a quantificação de proteínas especí-

ficas relacionadas com o reparo e a indução de formação de tecido ósseo devem ser 
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realizadas. 

Obviamente que estudos de biologia molecular poderiam mostrar com maior 

consistência se ocorre ou não o estimulo de proteínas, ou fatores de crescimento de 

indução óssea ou de reabsorção óssea na presença de beta fosfato tricálcico com 

tratamento de superfície dependendo de sua nanoestrutura como explicaram alguns 

autores (Ghanaati et al., 2010).  

Uma série de aspectos que envolvem os beta-fosfatos tricálcicos, aqui repre-

sentados pelo GeneX®, enquanto biomateriais para reconstrução de perdas ósseas 

foram discutidos. Procuramos destacar o quanto são controversos os efeitos clínicos 

descritos desses materiais. 

No momento em que esta pesquisa foi planejada, esperávamos encontrar 

efeitos benéficos do GeneX® na regeneração óssea, sobretudo considerando que 

se trata de material que já era aplicado clinicamente.  

Ao final, nossos resultados são relevantes considerando que ratificam que es-

te tipo de cerâmica não deva ser utilizado como substituto ósseo. E que os resulta-

dos apresentados contribuam para a modificação da estrutura físico-química e das 

caraterísticas granulares deste material e que sinalizem a necessidade da melhora 

na manufatura de um biomaterial seguro.  
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7 CONCLUSÃO 
 

 

Nos limites deste estudo, o cimento cerâmico bifásico composto por sulfato de 

cálcio e beta fosfato tricálcico com controle de potencial zeta não induziu ou condu-

ziu a neoformação óssea de defeitos ósseos críticos de 8 mm criados em calvária de 

ratos Wistar. 
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