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Resumo 

RESUMO 

 

 

Lopes JFS. Avaliação da biocompatibilidade de hidroxiapatita nanoparticulada em 

subcutâneo de ratos [tese]. Bauru: Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 2012. 

 

Objetivo: O propósito do estudo é avaliar a biocompatibilidade de uma hidroxiapatita 

nanoparticulada em subcutâneo de ratos. 

Material e Métodos: A amostra foi constituída de 30 ratos brancos machos (Wistar) 

com aproximadamente 90 dias de vida com peso aproximado de 320 gramas. Foram 

inoculados 0,30 gramas de hidroxiapatita nanoparticulada no subcutâneo dos ratos e 

avaliados após eutanásia em microscopia óptica em 03, 07, 14, 21, 45 e 60 dias. 

Resultados: Não foi encontrada biocompatibilidade do material testado, porém o 

material foi totalmente reabsorvido após 45 dias, sem sinais de inflamação com 

características de tecido normal. 

 
Palavras-chave: Enxerto ósseo. Biocompatibilidade. Hidroxiapatita. Nanopartículas. 

 



 



Abstract 

ABSTRACT 

 

 

Lopes JFS. Evaluation of nanoparticulate hydroxyapatite biocompatibility in 

subcutaneous tissue of rats [thesis]. Bauru: Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 2012. 

 

Objective: The aim is to evaluate the biocompatibility of a nanoparticulate 

hydroxyapatite in subcutaneous tissue of rats.  

Methods: The sample consisted of 30 male Wistar white rats aged between 90 days 

and weighing about 320 grams. 0.30 grams of nanoparticulate hydroxyapatite were 

inoculated in the subcutaneous tissue of the rats and after euthanasia a light 

microscopy evaluation was done in periods of  03, 07, 14, 21, 45 and 60 days. 

Results: Biocompatibility of the experimental material was not found, but it was 

completely reabsorbed in a period of 45 days, with no signs of inflammation and 

characteristics of a normal tissue. 

 
Keywords: Bone transplantations. Materials testing. Durapatite. Nanoparticles. 

 



 



Lista de Figuras 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 - Placa de Petri com a imagem da formação de colônias 

bacterianas com hidroxiapatina nanoparticulada antes do 

processo de esterilização............................................................ 55 

Figura 2 - Microscopia do material antes do processo de esterilização. 

Imagem demonstra a presença de Gran positivo....................... 55 

Figura 3 - Microscopia do material antes do processo de esterilização. 

Imagem demonstra a presença de Gran negativo...................... 56 

Figura 4 - Esquema da unidade de esterilização e o comprimento das 

ondas........................................................................................... 56 

Figura 5 - Painel de controle da unidade de irradiação de raios gama – 

EMBRARAD................................................................................ 57 

Figura 6 - Meio de cultura – material estéril nas três exposições: A= 

40KGy; B= 50KGy; C= 25KGy e D= exemplo de material 

contaminado com evidente turvamento...................................... 58 

Figura 7 - Ênfase dos meios de cultura sem o turvamento em: 1= 50KGy; 

2= 40KGy e 3= 25KGy................................................................ 58 

Figura 8 - Tricotomia da área a ser operada após anestesia...................... 61 

Figura 9 - Assepsia do campo operatório com iodofor alcoólico................. 61 

Figura 10 - Paramentação pré-operatória com campos operatórios 

estéreis e descartáveis................................................................ 62 

Figura 11 - Mesa cirúrgica – demonstração da paramentação e 

instrumentos esterilizados........................................................... 62 

Figura 12 - Materiais utilizados no procedimento cirúrgico........................... 62 

Figura 13 - Vista da sala cirúrgica durante o procedimento cirúrgico............ 63 

Figura 14 - (a) Quantidade do material inserido acondicionado em seringa 

graduada; (b) Imagem ilustrativa demonstrando o volume 

inserido (0,30 gr)......................................................................... 64 

Figura 15 - Ato cirúrgico de divulsão do local para inserção do material...... 64 

Figura 16 - Aplicação do material com auxilio de seringa. D= direito; E= 

esquerdo...................................................................................... 64 



Lista de Figuras 

Figura 17 - Vista do material imediatamente após sua inserção. D= direito; 

E= esquerdo................................................................................ 65 

Figura 18 - Sutura da área operada com fio seda 4.0. D= área direita de 

controle; E= área esquerda com o material inserido e suturado... 65 

Figura 19 - Vista do material inserido após eutanásia do animal (na 

eutanásia aos 7 dias de cirurgia). D= área direita de controle; 

E= área esquerda com o material inserido.................................. 66 

Figura 20 - Peça removida do animal com hidroxiapatita. (a) vista superior; 

(b) inferior; D= área direita de controle; E= área esquerda com 

o material inserido....................................................................... 67 

Figura 21 - HA com surfactante 2 dias. (a) Grupo I, 2 dias, material 

envolvido por exsudato purulento, aumento de 4X; (b) Grupo I, 

2 dias, aumento de 40X da região destacada............................. 71 

Figura 22 - HA com surfactante 8 dias. (a) Grupo I, 8 dias, material 

envolvido por exsudato purulento, cápsula fibrosa e infiltrado 

inflamatório, aumento de 4x; (b) Grupo I, 8 dias, aumento de 

40x da região destacada............................................................. 72 

Figura 23 - HA com surfactante 28 dias. (a) Grupo I, 28 dias, material 

envolvido por tecido reacional, aumento de 4x; (b) Grupo I, 28 

dias, aglomerados do material (*) envolvidos por infiltrado 

inflamatório e cápsula fibrosa, aumento de 40x; (c) Grupo I, 28 

dias, áreas de reparação ao redor do material, aumento de 100x.. 74 

Figura 24 - HA sem surfactante 5 dias. (a) Grupo II, 5 dias, presença de 

inflamação aguda ao redor do material, aumento de 10x; (b) 

Grupo II, 5 dias, o material está envolvido por exsudato e 

tecido de granulação, as áreas circuladas mostram a presença 

de neutrófilos, aumento de 20x................................................... 75 

Figura 25 - HA sem surfactante 9 dias. (a) Grupo II, 9 dias, material 

rodeado com CGM e exsudato, aumento de 4x; (b) Grupo II, 9 

dias, material envolvido por células inflamatórias e CGM, 

aumento de 10x; (c) Grupo II, 9 dias, extravasamento e 

migração de células inflamatórias para área de implantação do 

material, aumento de 10x............................................................ 77 



Lista de Figuras 

Figura 26 - Grupo controle: Reparo natural da ferida aos 3 dias (a-b) - 

pequeno infiltrado inflamatório (*) na região subcutânea (TS) 

lesionada invadindo o tecido conjuntivo que envolve os feixes 

musculares localizados próximos a hipoderme; aos 7 dias (c-d) 

- observar a ausência de infiltrado inflamatório e formação do 

tecido conjuntivo e adiposo (*) característico da região; e aos 14 

dias (e-f). 4x e 40x, HE. T= tegumento; M= tecido muscular........ 79 

Figura 27 - Grupo controle: Reparo natural da ferida aos 21 dias (a-b) e 40 

dias (c-d) – veja o rearranjo do tecido subcutâneo (TS) similar 

ao observado aos 14 dias. 4x e 40x, HE. T= tegumento; M= 

tecido muscular........................................................................... 80 

Figura 28 - Grupo experimental: Reação tecidual após a implantação do 

material aos 3 dias presença de aglomerados do biomaterial 

(*) de tamanhos variados envoltos por células com vitalidade e 

atividade migratória (seta tracejada), sendo as mais 

superficiais mais próximas a derme (N) ou a musculatura (M) 

com vitalidade e as mais centrais com características de uma 

necrose por coagulação com citoplasma eosinofílico e perda 

da nitidez dos elementos nucleares das células. 4x e 40x, HE. 

T= tegumento; M= tecido muscular............................................ 83 

Figura 29 - Grupo experimental: Reação tecidual após a implantação do 

material aos 3 dias presença de aglomerados do biomaterial 

(*) de tamanhos variados envoltos por células, sendo que as 

localizadas próximo ao tecido conjuntivo infra muscular (TC) 

com vitalidade e atividade migratória (seta tracejada), ao 

adentrarem para o interior do material alteram a morfologia 

decorrente do sofrimento e posterior morte celular por necrose 

(N). 4x e 40x, HE. T= tegumento................................................. 84 

Figura 30 - Reação tecidual após a implantação do material aos 7 dias 

mostrando intenso edema gelatinoso (EG) circundado por uma 

espessa cápsula fibrosa (seta vermelha) com alguns 

aglomerados do material (*) envoltos por células mononucleadas 

que migram (seta tracejada) do conjuntivo adjacente............... 85 



Lista de Figuras 

Figura 31 - Reação tecidual após a implantação do material aos 7 dias 

mostrando intenso edema gelatinoso (EG) circundado por uma 

espessa cápsula fibrosa (seta vermelha) com alguns 

aglomerados do material (*) envoltos por células necróticas 

(seta azul). 4x e 40x, HE. T= tegumento; M= tecido 

muscular...................................................................................... 86 

Figura 32 - Reação tecidual após a implantação do material aos 14 dias 

mostrando redução do edema gelatinoso (EG) no centro da 

área enxertada circundado por macrófagos/células epitelióides. 

4x e 40x, HE. T= tegumento; M= tecido muscular...................... 87 

Figura 33 - Reação tecidual após a implantação do material aos 14 dias 

mostrando redução do edema gelatinoso (EG) circundado por 

macrófagos/células epitelioides. Formação de granuloma tipo 

corpo estranho caracterizado por aglomerados do material (*) 

envoltos por macrófagos e células gigantes multinucleadas 

(seta vermelha) tipo corpo estranho além de áreas necróticas 

(N). 4x e 40x, HE. T= tegumento; M= tecido muscular............... 88 

Figura 34 - Reação tecidual após a implantação do material aos 21 dias 

mostrando granuloma tipo corpo estranho caracterizado por 

aglomerados do material (*) envoltos por células 

mononucleares/macrófagos e células gigantes multinucleadas 

(seta vermelha), além de áreas necróticas (N). 4x e 40x, HE. 

T= tegumento; M= tecido muscular............................................. 89 

Figura 35 - Reação tecidual após a implantação do material aos 40 dias 

(a-b) e 60 dias (c-d) mostrando ausência do material e a 

reorganização tecidual tanto do tecido subcutâneo (TS) quanto 

do muscular (N) assumindo morfologia característica da 

região. 4x e 40x, HE. M= tecido muscular................................... 90 



Lista de Abreviaturas e Siglas 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

BHI Brain Heart Infusion 

HNp Hidroxiapatita Nanoparticulada 

KGy (KiloGray) Unidade de medida de radiação gama 

P1 Teste Piloto número 1 

P2 Teste Piloto número 2 

TF Teste final 

HA Hidroxiapatita 

% por cento 

µm Micrômetro 

mm Milímetro 

cm Centímetro 

TCP Fosfato tricálcico 

BTCP Fosfato beta tricálcico 

BV Biovidro 

DRX Difração de raios X 

FT-IR Fourier Transformed InfraRed 

MEV Microscópico eletrônico de varredura 

AL Ácido hialurônico 

SF Solução fisiológica 

HE Hematoxilina e Eosina 

PMN Polimorfonucleares 

CGM Células gigantes multinucleares 

rh-BMP-2 Proteína morfogenética 



 



Sumário 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................. 25 

2 REVISÃO DE LITERATURA ........................................................................ 33 

3 OBJETIVO ................................................................................................... 47 

4 MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................. 51 

4.1 MATERIAL .................................................................................................... 53 

4.1.1 Hidroxiapatita de nanoparticulas – preparação da amostra e 

caracterização ............................................................................................. 53 

4.2 AVALIAÇÃO BIOLÓGICA ............................................................................. 54 

4.2.1 Avaliação do material teste no meio de cultura in vitro .......................... 54 

4.3 PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO – ESTERILIZAÇÃO REALIZADA POR 

RAIOS GAMA ............................................................................................... 56 

4.3.1 Preparo do meio de cultura – teste de esterilidade ................................. 57 

4.3.2 Padronização da exposição – 25KGy ....................................................... 59 

4.3.3 Relatório técnico da esterilização por raios gama com a dosagem 

de exposição de 25KGy ............................................................................. 59 

4.4  PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ................................................................... 60 

4.4.1 Amostra ....................................................................................................... 60 

4.4.2 Aplicação do material testado – procedimentos cirúrgicos ................... 60 

4.4.3 Eutanásia dos animais e coleta das peças .............................................. 66 

5 RESULTADOS ............................................................................................. 69 

5.1 ESTUDO PILOTO ......................................................................................... 71 

5.1.1 Grupo I - hidroxiapatita com surfactante - 2 dias .................................... 71 

5.1.2 Grupo I - hidroxiapatita com surfactante - 8 dias .................................... 72 

5.1.3 Grupo I - hidroxiapatita com surfactante entre 14 e 28 dias ................... 73 

5.1.4 Grupo II - hidroxiapatita sem surfactante - 5 dias .................................... 75 

5.1.5 Grupo II - hidroxiapatita sem surfactante entre 7 e 9 dias ...................... 76 

5.2 RESULTADOS DA ANÁLISE DOS CORTES HISTOLÓGICOS DA 

HIDROXIAPATITA NANOPARTICULADA SEM A PRESENÇA DO 

SURFACTANTE E SUBMETIDA AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO 

POR MEIO DO RAIO GAMA ........................................................................ 78 

5.2.1 Grupo controle ............................................................................................ 78 



Sumário 

5.2.2 Grupo experimental ................................................................................... 81 

6 DISCUSSÃO ................................................................................................ 91 

7 CONCLUSÃO ............................................................................................ 109 

8 REFERÊNCIAS ......................................................................................... 113 

 ANEXOS .................................................................................................... 121 

 



 

INTRODUÇÃO 



 



Introdução 27 

1  INTRODUÇÃO 

 

 

A terapia de substituição de tecidos constitui um dos grandes desafios da 

medicina nos dias atuais. Com o aprimoramento de técnicas cirúrgicas, a 

bioengenharia vem de encontro aos anseios dos profissionais e lançam perspectivas 

futuras em busca de materiais que eliminem sítios doadores. 

Nesse contexto, a biocompatibilidade é um dos requisitos fundamentais para 

aceitação de qualquer dispositivo médico implantado. O termo biocompatibilidade 

define a capacidade de o material funcionar com uma aplicação específica, na 

presença de uma integração ao hospedeiro. Os materiais biocompatíveis devem, 

ainda, estar livres de quaisquer riscos ou questões de segurança para o paciente 

(Schenk et al 1994). No entanto, as propriedades dos materiais precisam ser 

pesquisadas usando-se de um protocolo de testes in vitro e in vivo, de forma 

sistematizada. Todos os produtos a serem testados com o intuito futuro de substituir 

tecidos humanos são submetidos a uma sequência específica de testes, que variam 

dos testes mais primordiais aos mais complexos (Autian 1970 e Hauman e Love 

2003). 

Pode-se afirmar, ainda, que os biomateriais são substâncias puras ou 

compostas de natureza sintética e natural, que poderá ser de uso temporário ou 

permanente com a finalidade de aumentar, substituir ou melhorarem tecidos ou 

órgãos (Williams 1987). Os requisitos básicos para o desenvolvimento de 

biomateriais seria o de não causar danos locais ou sistêmicos e de não ser em 

hipótese alguma, carcinogênicos, radioativos e que não desenvolvam qualquer 

reação de toxidade (Spiekermann 1995). 
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No que diz respeito ao tecido ósseo, o enxerto autógeno é considerado 

aquele com melhores propriedades, pois proporciona osteogênese, osteocondução 

e osteoindução, porém apresentam a grande desvantagem de necessitar de áreas 

doadoras do próprio indivíduo, resultando em duas feridas cirúrgicas. 

Os enxertos alógenos são osteoindutores e osteocondutores, não 

necessitando, portanto, de áreas doadoras, pois são removidos de indivíduos de 

mesma espécie, mas geneticamente diferentes. A desvantagem seria a 

possibilidade de transmissão de doenças (Jensen et al 1996). 

Os xenoenxertos são somente osteocondutores e podem ser exemplificados 

pelo osso bovino liofilizado, enxerto largamente utilizado pela sua praticidade 

(Young, Sandstedt e Skoglund 1999). 

Os aloplásticos são considerados biomateriais, por serem inertes, 

proporcionando osteocondução. A hidroxiapatita e os sulfatos de cálcio e a cerâmica 

de vidro bioativa são exemplos desses materiais (Erbe et al 2001 e Lindhe, Karring e 

Lang 2005). 

Pode-se afirmar que o material ideal deve reunir propriedades osteoindutivas 

e osteocondutoras (Jensen et al 1996). O material ideal é aquele que se apresenta 

completamente reabsorvível, protetor da ferida, de baixo custo, que atue como um 

reservatório de íons cálcio e como uma barreira para criar espaço protegido para a 

organização do coágulo sanguíneo e para a migração de células osteoprogenitoras 

para dentro de um defeito ósseo (Orsini et al 2004). 

Os materiais aloplásticos se tornam um grande atrativo por não necessitar 

de área doadora como o osso da crista ilíaca, osso intra-bucal, calota craniana e 

outros tipos de tecidos do corpo humano como ocorre com os enxertos autógenos.  
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A procura de materiais aloplásticos que promovam a regeneração óssea é 

tema de inúmeras pesquisas para o aprimoramento dos biomateriais. Um exemplo 

de biomaterial aloplástico é a hidroxiapatita, que merece uma atenção especial por 

ser sintetizada. A hidroxiapatita, um hidoxifosfato de cálcio, Ca10(PO4)6(OH)2, é 

facilmente sintetizada por meio de sais inorgânicos a baixíssimo custo. Entretanto, 

sua aplicação como biomaterial é limitada às características estruturais e 

microestruturais deste material. O principal fator estrutural é a cristalinidade e os 

fatores relacionados à microestrutura, morfologia e tamanho das partículas. 

Assim, o material idealizado, neste trabalho, foi constituído por hidroxiapatita 

em sua forma nanoparticulada (partículas com tamanho inferior a 80 nm). 

Para exemplificar as dimensões, considere uma estrada de 1000 km de 

extensão e um grão de areia de 1 mm, este grão está para esta estrada como um 

nanômetro está para o metro (1000 nm = 1 µm. 1 nm = 10 9 Micrômetros). O 

micrômetro é uma unidade de medida que representa a milionésima parte do metro. 

O processo de fabricação da hidroxiapatita nanoparticulada é realizada por 

meio do processo sol-gel de preparação de materiais, associado à descontinuidades 

químicas na superfície das partículas primárias por ácidos graxos e surfactantes 

biodegradáveis. É possível a obtenção de nanopartículas de hidroxiapatita 

revestidas por uma bicamada de moléculas orgânicas de cadeias longas, formando 

uma membrana tipo lipossomo. A obtenção de sóis à base de nanopartículas de 

hidroxiapatita permite o crescimento de filmes finos em superfícies diversas como 

implantes dentários à base de ligas de titânio. Por outro lado, a obtenção de pós 

finos nanoparticulados e o processamento cerâmico permite a obtenção de peças de 

morfologias diversas. 
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A possibilidade da obtenção de hidroxiapatita sintética nanoparticulada 

recebe considerável interesse, por sua similaridade química com o mineral de 

fosfato de cálcio natural presente no tecido biológico duro. A hidroxiapatita (HA) 

Ca10(PO4)6(OH)2 é o mais importante fosfato de cálcio utilizado como enxerto ósseo 

devido sua excelente biocompatibilidade, bioatividade e osteocondutividade. 

O tamanho das partículas do material osteocondutor é um fator relevante, 

pois o processo de fagocitose dessas partículas se torna desejável para a 

neoformação óssea. Partículas com 50 micrometros ou menos podem ser mais 

facilmente fagocitadas pelos osteoclastos. Além do mais, partículas de tamanho 

nanométrico exibem melhor bioatividade e melhor adesão a células ósseas. 

(Grégoire, Orly e Menanteau 1990). 

Comercialmente encontra-se materiais á base de Hidroxiapatita, porém com o 

tamanho das partículas expressas em micrômetros (Granjeiro et al 1993), o que 

dificulta a fagocitose, resultando um tecido neoformado com grandes quantidades de 

hidroxiapatita. 

A literatura afirma que osteoblastos humanos em cultura, após fagocitarem 

partículas de hidroxiapatita com 50 micrômetros de diâmetro, apresentam um 

aumento na transcrição gênica e na biossíntese proteica, caracterizando uma maior 

atividade metabólica (Grégoire, Orly e Menanteau 1990). 

Em síntese, existem vários trabalhos utilizando cerâmicas sintéticas de 

hidroxiapatita, que ressaltam a importância da arquitetura das partículas no potencial 

de formação óssea, demonstrando dessa forma que o tamanho das partículas é 

fator preponderante para que o mecanismo do reparo ósseo se processe com 

excelência (Van Eeden e Ripamonti 1994, Magan e Ripamonti 1996 e Kuboki et al 

1998). 
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Para que um material possa ser testado com segurança é de grande 

importância que o processo de esterilização não altere suas propriedades químicas. 

Para tanto utilizou-se, no presente trabalho, os raios gama devido à sua segurança e 

viabilidade. 

Desse modo, a atual pesquisa pretende, como primeiro passo de um estudo 

mais amplo, testar a biocompatibilidade da hidroxiapatita nanoparticulada em tecido 

subcutâneo de ratos. Vislumbra-se, assim, a sua aplicabilidade em diversas 

situações: no preenchimento de pequenos defeitos ósseos, no preenchimento de 

roscas exposta de implantes dentários osseointegrados, como material de 

preenchimento para o levantamento de seio maxilar. Ainda, enxertos em bloco para 

correção de deformidades dos maxilares, bem como no auxílio à reabilitação de 

pacientes com fissuras labiopalatinas, contribuindo, para que não ocorra a 

indesejada morbidade decorrente da retirada de enxertos ósseos de maior 

amplitude. 

Podemos ressaltar, ainda, que o material proposto é um material totalmente 

reabsorvível e pode se apresentar de inúmeras maneiras como: pó, líquido, blocos 

com diferentes formatos e, também, em forma de pasta que pode ser manipulada, 

facilitando dessa forma a aplicação em cavidade com a possibilidade de ser 

moldada no local desejado. 

Para atingir esses objetivos o material necessita de avaliação microscópica 

da sua biocompatibilidade, sendo este o objetivo primordial da presente 

investigação. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Borelli et al (2010) compilaram dados segundo a Organization for 

Standardizatin (IS0) que possui uma série de normas para avaliação biológica de 

materiais que se destinam à área da saúde, desde sua elaboração, processo de 

esterilização e sua resposta  frente aos tecidos biológicos, nível local e sistêmico. 

Assim como, as suas propriedades físico-químicas, a toxicidade, presença de 

resíduos e características finais dos produtos. A ISO 10993-6 preconiza a utilização 

de animais de laboratório, devido ao tamanho reduzido, e do alto metabolismo. Os 

testes podem ser realizados no tecido subcutâneo, e tecidos mais específicos como 

no tecido nervoso, muscular e ósseo. Intervalos de tempo pré-determinados para 

avaliação do material inserido frente às reações teciduais em relação a presença de 

macrófagos, neutrófilos, linfócitos, plasmócitos, cápsula fibrosa, infiltrados 

purulentos, lise celular entre outras possíveis alterações do tecido. O teste de 

citotoxidade é um método rápido, passível de padronização, de baixo custo, além de 

detectar previamente a existência de substâncias nocivas.  

Um dos requisitos principais para implantação de materiais em tecido vivo é 

a biocompatibilidade. Portanto, qualquer material estranho colocado nos tecidos 

provoca uma resposta que de acordo com a intensidade e duração determinaram a 

biocompatibilidade do material enxertado (Calixto 2001). 

Segundo a Agência Nacional de Saúde (ANVISA), os biomateriais são 

classificados como materiais sintéticos ou naturais, para aumentar ou substituir 

integral ou parcialmente tecidos ou órgãos. 

Bhaskar et al (1971) utilizaram uma cerâmica de fosfato de tricálcio na tíbia 

de ratos com o objetivo de testar esse material para o preenchimento de defeitos 
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ósseos. Os resultados demonstraram que ela foi bem tolerada, ocorrendo o 

crescimento de tecido conjuntivo no interior dos poros da cerâmica dentro de 4 dias 

após a cirurgia, e, em uma semana, iniciou-se a formação de tecido ósseo. Além 

disso, verificaram que o material sofreu reabsorção, a qual progrediu com o aumento 

dos tempos pós-operatórios. Após 14 semanas, a cortical óssea do defeito estava 

reparada, porém, na área central, parte do material implantado ainda podia ser 

reconhecido. 

Nery et al (1975) estudaram a aplicação de uma material biocerâmico à base 

de fosfato tricálcio em defeitos periodontais infra-ósseos em cães. O material 

utilizado pelos autores foi uma cerâmica de fosfato tricálcio com 50% de porosidade 

e apresentando poros de 800 a 1000µm de diâmetro, e os resultados foram 

avaliados após 1, 2, 4, 8 e 16 semanas. Verificou-se que o material foi bem tolerado 

pelos tecidos, não se apresentando como tóxico e permitiu o crescimento no interior 

de seus poros, demonstrando pelo reparo do periodonto. Dessa forma, concluíram 

que tal material teria potencial para ser utilizado como substituto ósseo. 

Denissen et al (1980) avaliaram macroscopicamente e histologicamente a 

resposta do tecido muscular e da tíbia de ratos ao implante de hidroxiapatita 

sintética. Os resultados mostraram, seis meses após a cirurgia, que no tecido 

muscular os implantes foram circundados por uma fina cápsula de tecido fibroso e 

não havia sinais de inflamação nem da presença de mineralização. Por outro lado, o 

implante do material no tecido ósseo permitiu a neoformação de osso diretamente 

sobre o implante e o mesmo apresentou-se firmemente aderido ao tecido ósseo, não 

demonstrando, entretanto a reabsorção do material. 

Piecuch (1982), realizou um trabalho com o objetivo de avaliar se a cerâmica 

de hidroxiapatita teria propriedade osteoindutora, ou se funcionaria apenas como 
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uma matriz para o crescimento ósseo. Para isso colocou implantes do material em 

tecido subcutâneo de cães. Os animais foram sacrificados oito semanas após o 

procedimento cirúrgico e a análise macroscópica e microscópica dos espécimes 

demonstraram que os locais onde os implantes foram colocados repararam 

normalmente, verificando-se a união do material com o tecido, sem a presença de 

células gigantes ou de resposta inflamatória. Por outro lado, no interior dos poros, 

notou-se a presença de tecido conjuntivo, porém não de tecido ósseo. O autor 

concluiu que, apesar de a hidroxiapatita ser bem tolerada pelos tecidos, não 

apresenta capacidade osteoindutora. 

Segundo Bagambisa e Joos (1990), a osteomorfogênese está associada 

com os fenômenos de ação das células (ancoragem, inserção, adesão, e 

crescimento) e a formação e deposição de osso diretamente sobre o implante requer 

uma superfície que não seja somente atóxica, mas que também favoreça a ação 

celular. Sendo assim, esses autores avaliaram o comportamento de osteoblastos 

quando cultivados diretamente sobre a superfície de partículas porosas e densas de 

hidroxiapatita sintética, durante o período de 4 a 28 dias. Os resultados mostraram 

que os osteoblastos se uniram e se aderiram à superfície da hidroxiapatita 

cresceram, proliferaram, e secretaram matriz extracelular, sem nenhum prejuízo à 

fisiologia das células. Não foi verificado também nenhum sinal de toxicidade, 

favorecendo assim a osteomorfogênese e o reparo ósseo. 

Segundo Uschida et al (1990) a hidroxiaptita apresenta um textura 

microgranular e é reabsorvida pelo organismo de forma lenta, com cerca de 4 à 6 

meses para que sua reabsorção se complete. Este material se trata de uma 

cerâmica que é bioativa e não tóxica que provoca pouca reação tecidual. Esses 
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autores relatam ainda, que a utilizam clinicamente desde 1983 para preenchimento 

de defeitos ósseos oriundos de tumores, obtendo excelentes resultados.  

Bonachela et al (1992), avaliaram clínica e radiograficamente o implante 

intra-alveolar, pós-extração, de hidroxiapatita microgranular (Biohidroxi, Inodon) com 

o objetivo de testá-la como um material a ser utilizado para a manutenção de 

rebordos alveolares. O paciente apresentava comprometimento periodontal dos 

dentes incisivos inferiores, bem como dos pré-molares inferiores direitos. Assim, 

após extração dos referidos dentes, foi realizada a implantação da hidroxiapatita nos 

alvéolos, homogeneizando-a com o próprio sangue do paciente. Sete dias após a 

cirurgia, a região apresentava-se em processo normal de reparo e, 3 meses depois, 

a mucosa apresentava-se firme à palpação, com coloração normal e ausência de 

ulceração. Radiograficamente notou-se aumento da radiopacidade na região apical 

dos alvéolos, e manutenção do nível ósseo original. Dessa forma, os autores 

consideraram que o material demonstrou sucesso clínico significativo. 

Macedo, Jardini e Carvalho (1995), estudaram a reação tecidual ao implante 

de hidroxiapatita de coral e hidroxiapatita-40 (Homus Ind. Com., São Paulo) em 

subcutâneo de ratos. A análise histológica após 7, 14, 21 e 30 dias demonstrou que 

ambos os tipos de HA induziram respostas inflamatórias, que persistiram por todo o 

período de estudo. A hidroxiapatita de coral demonstrou menor reação inflamatória 

do que a hidroxiapatita-40. Os autores concluíram que os dois tipos de materiais 

utilizados não mostraram potencial osteoindutivo, o que, somado a outras 

características dos materiais cerâmicos, não justifica a sua utilização como material 

de implante para substituir o tecido ósseo. 

Segundo Taga (1996), a hidroxiapatita de origem natural pode ser também 

proveniente do osso bovino. Este tipo de hidroxiapatita é obtido por meio da 
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calcinação do osso bovino cortical e medular a 1000oC, resultando em um produto 

bastante pesado e com alta densidade, estando disponível para uso em formas 

macrogranular e de blocos. 

Pescinini et al (1996) realizou um trabalho avaliando a reação do tecido 

subcutâneo de ratos com uso de implantes de tubos de polietileno contendo em seu 

interior hidroxiapatita, pasta de Walkhoff e associação hidroxiapatita/pasta de 

Walkhoff em períodos pós-operatórios de 7, 30 e 60 dias. Os resultados avaliados 

concluíram que no período de 7 dias, a pasta de Walkhoff apresentou a resposta 

inflamatória mais intensa, quando comparada os grupos hidroxiapatita. A associação 

de hidroxiapatita/pasta de Walkhoff apresentaram respostas de menor intensidade e 

similares entre si. Já no período de 30 dias todos os materiais analisados mostraram 

resultados similares caracterizados pela presença de tecido conjuntivo fibroso junto 

ao material. E finalmente aos 60 dias, todos os materiais apresentaram fibrose e 

encapsulamento, ocorrendo com maior intensidade com o grupo da hidroxiapatita. 

Ruano, Jorge e Jaeger (1996) realizaram um estudo in vitro sobre a 

biocompatibilidade da hidroxiapatita utilizada em implantodontia. Os autores 

propuseram estudar in vitro o crescimento e a viabilidade de fibroblastos (NIH 3T3) 

crescidos sobre substrato contendo hidroxiapatita. Os fibroblastos foram cultivados 

nas mesmas quantidades sobre placas de Petri cobertas com colágeno (n=18, 

controles) e placas cobertas com colágeno e hidroxiapatita (n=18, tratadas). Três 

culturas de cada grupo foram contadas diariamente após o plaqueamento durante 

seis dias. Durante a contagem, foi obtida a porcentagem de viabilidade celular. A 

morfologia das células foi observada em microscopia de luz e eletrônica de 

varredura. As células cresceram em íntimo contato com os cristais de hidroxiapatita. 

Até o terceiro dia após o plaqueamento, o crescimento das duas culturas foi 
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semelhante. A partir do quarto dia, houve um atraso de 24 horas nas culturas 

tratadas em relação às controles. A viabilidade celular das culturas tratadas foi 

significantemente menor que a das culturas controle durante todo o experimento. 

Entretanto, no sexto dia de cultivo, não havia mais diferença estatística entre o 

número de células tratadas e controles. Os achados comprovam, in vitro, que a 

hidroxiapatita é uma substância biocompatível. O atraso no crescimento celular e a 

menor viabilidade provavelmente foram consequências da presença física dos 

cristais de hidroxiapatita, que competiram pelo espaço cultivável das placas. 

Segundo Lindhe (1999), os enxertos ósseos podem ser classificados quanto 

à sua origem em autógenos, alógenos, xenógenos e aloplásticos. O osso autógeno 

é aquele que é transplantado de um lugar para outro em um mesmo indivíduo e 

utiliza a osteogênese, osteoindução e osteocondução na formação de novo osso. Os 

enxertos alógenos são enxertos transplantados entre indivíduos da mesma espécie 

de genótipos diferentes, são osteoindutores e osteocondutores. Os xenógenos, 

obtidos de espécies diferentes são somente osteoindutores e osteocondutores. Os 

aloplásticos, os quais podem ser naturais ou materiais sintéticos (hidroxiapatita, os 

sulfatos de cálcio e a cerâmica de vidro bioativo) são somente osteocondutores. 

Para obtenção da cerâmica porosa de hidroxipatita é utilizado pó de fosfato 

de cálcio por meio de uma reação de substituição hidrotérmica, obtendo-se um 

material com a mesma estrutura porosa de um coral. Em virtude das condições 

térmicas e química da reação de obtenção o material se torna atóxico e 

consequentemente biocompatível (Taga et al 2000). 

Autores como Kawashi et al (2000) e Vercik et al (2003) relatam que os 

biomateriais à base de fosfato de cálcio têm sido estudados desde a década de 70, 

amplamente estudados como substitutos ósseos, em função de seus íons serem os 
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constituintes da fase inorgânica do osso, principalmente na forma de hidroxiapatita. 

Dentre esses biomateriais, destacam-se as cerâmicas, as quais são formadas 

basicamente por hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2], fosfato tricálcio [Ca3(PO4)2] 

usualmente na forma estrutural beta, ou então por uma combinação dos mesmos, 

formando as cerâmicas bifásicas. 

Le Nihouannen et al (2005) avaliaram a capacidade osteoindutiva de uma 

cerâmica de fosfato de cálcio bifásica microporosa implantando-a 

intramuscularmente em ovelhas. O material apresentava-se na forma de partículas 

de 1 a 2 mm de diâmetro, com uma proporção hidroxiapatita/fosfato beta tricálcico 

de 60/40, porosidade total de 70%, contendo macro e microporos (450µm e 0.43µm, 

respectivamente), cuja superfície era microporosa. Seis meses após o procedimento 

cirúrgico os animais foram mortos. Os resultados mostraram que houve formação de 

tecido ósseo em contato direto com a superfície das partículas da cerâmica, entre 

elas, bem como no interior dos macroporos das mesmas, tendo esse osso um 

aspecto bem mineralizado com a presença de osteócitos, e características similares 

ao osso esponjoso. Por isso, os autores indicam a utilização do material em cirurgias 

ósseas corretivas. 

Velasques (2006) relatou os efeitos da hidroxiapatita extraída de corais 

implantada em subcutâneo de ratos. Foram utilizados para esse propósito 48 ratos 

(Wistar) e divididos em três grupos de 16 animais. Os animais do grupo I receberam 

implante de hidroxiapatita (HA), do grupo II, ácido hialurônico (AH) e do grupo III, 

solução fisiológica (SF). Cada grupo foi dividido em dois subgrupos de acordo com o 

período de avaliação de 30 ou 90 dias. O autor concluiu que a hidroxiapatita se 

mostrou um material biocompatível e também permitiu a indução de neoformação de 

fibras colágenas, quando implantada no subcutâneo de ratos. 
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Coneglian (2007) avaliou a evolução do reparo ósseo frente ao sulfato de 

cálcio di-hidratado e da hidroxiapatita BTCP (fosfato beta tricálcico) GenPhos em 

alvéolos dentários de ratos. Nesse contexto, foram utilizados 48 ratos divididos em 

três grupos, onde se realizou a extração do dente incisivo central superior direito. No 

grupo I, os alvéolos, pós-extração foram preenchidos somente com coágulo 

sanguíneo, classificados, portanto, como controle. Já no grupo II, implantou-se no 

alvéolo sulfato de cálcio di-hidratado e, no grupo III, realizou-se a inserção da 

hidroxiapatita BTCP GenPhos nos alvéolos. Finalmente, o autor concluiu que os 

processos de reparo alveolar, aos 7, 15 e 30 dias, ocorreram de forma semelhante 

entre os 3 grupos, porém com diferença significativa quanto à neoformação óssea, 

aos 15 dias, entre os grupos controle e hidroxiapatita BTCP GenPhos; e que aos 30 

dias, a evolução da neoformação óssea foi igual para todos os grupos analisados.  

Carlo et al (2007) avaliaram o efeito osteoindutor da HA e do biovidro (BV) 

implantados em tecido subcutâneo de cães. Foram utilizados para o experimento 

oito animais, divididos em dois grupos de quatro animais. Quatro animais receberam 

HA e os outros quatro receberam BV particulado. Os materiais foram misturados 

com sangue do próprio animal, constituindo uma substância que foi implantada no 

tecido subcutâneo. Os animais foram submetidos a biópsias em dois deles de cada 

grupo aos 8, 15, 30 e 45 dias após a cirurgia, e o material processado para 

observação à microscopia óptica. Observou-se, portanto, que nas lâminas com a 

hidroxiapatita havia infiltrado celular intenso, com presença de células gigantes do 

tipo corpo estranho, e com sinais de reação inflamatória exsudativa, que 

posteriormente evoluiu para granulomatosa. Já nas lâminas dos animais contendo 

biovidro, até os 30 dias, verificou-se infiltrado discreto, predominantemente com a 

presença de macrofágico. Concluiu-se, portanto, que no período de 45 dias, não foi 
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encontrada degradação das partículas dos biomateriais utilizados ou formação de 

tecido ósseo, concluindo que os dois biomateriais não são osteoindutores. 

Williams (2008) escreveu um artigo sobre os mecanismos da 

biocompatibilidade. Ele cita que para os materiais serem considerados 

biocompatíveis eles devem seguir três princípios: o primeiro é que a resposta 

específica do indivíduo ao material pode variar dependendo do local de sua 

aplicação; segundo, o material deve reagir especificamente com os tecidos ao invés 

de ser ignorado por eles, conforme exigido no caso de um material inerte e em 

terceiro, o material deve degradar ao longo do tempo no corpo ao invés de 

permanecer indefinidamente. Quando um material é colocado dentro ou sobre os 

tecidos do corpo uma sequência de eventos dentro do hospedeiro é observada, 

como, interação entre as proteínas e macromoléculas fisiológicas com a superfície 

do material, início da resposta inflamatória e/ou imune e a reparação e/ou 

regeneração que podem levar ao equilíbrio estável entre o material e hospedeiro. 

Também é colocado que as características variáveis do indivíduo, como, idade, 

sexo, saúde geral e doença concomitante e, projeto do material e sua relação física 

com o organismo desempenham papéis importantes dentro do contexto da 

biocompatibilidade. Dessa forma, o autor propõe um conceito unificado de 

biocompatibilidade, sendo definido como: a biocompatibilidade refere-se à 

capacidade de um biomaterial realizar sua desejada função com relação a uma 

terapia médica, sem suscitar efeitos indesejáveis locais ou sistêmicos ao beneficiário 

de qualquer terapia, mas gerando uma apropriada resposta tecidual ou celular em 

situações específicas. 

Gasperini (2010) realizou um trabalho sobre a biocompatibilidade de 

nanohidroxiapatitas no reparo ósseo de tíbia de coelhos. O objetivo do estudo foi 



Revisão de Literatura 44 

avaliar a resposta tecidual e a biocompatibilidade de esferas de hidroxiapatita 

produzidas a partir de partículas nanométricas em comparação às esferas de 

hidroxiapatita produzidas a partir de partículas micrométricas, ambos no estado 

sinterizado e não-sinterizado (sem tratamento térmico), bem como seu potencial de 

degradação e osteogênese em relação ao grupo controle (coágulo). Os biomateriais 

foram implantados em defeitos ósseos nas tíbias de 12 coelhos da raça Nova 

Zelândia (Oryctolagus cuniculus), pesando entre 2000 e 3500 gramas. As esferas 

(425 – 600µm) tiveram as propriedades físicas e químicas caracterizadas por DRX 

(difração de raios X), FT-IR (Fourier Transformed InfraRed), MEV (Microscopia 

Eletrônica de Varredura) e foram submetidas ao teste de dissolução. Os animais 

foram divididos randomicamente em cinco grupos: Grupo 1 (controle) – coágulo 

sanguíneo; Grupo 2 – hidroxiapatita sinterizada; Grupo 3 – hidroxiapatita sem 

tratamento térmico; Grupo 4 – nanohidroxiapatita sinterizada; e Grupo 5 – 

nanohidroxiapatita sem tratamento térmico. Os animais foram mortos 7 e 28 dias 

após a cirurgia e as amostras submetidas ao processo histológico. As esferas não-

tratadas eram menos cristalinas que as sinterizadas (DRX e FT-IR), sendo mais 

solúveis in vitro (teste de dissolução). In vivo, a nanohidroxiapatita e hidroxiapatita, 

ambas sem tratamento térmico, dissolveram e promoveram maior formação de 

tecido ósseo em relação às esferas sinterizadas. Concluiu-se que os materiais se 

mostraram biocompatíveis e osteocondutores, porém a neoformação óssea foi mais 

acentuada nos grupos de hidroxiapatita e nanohidroxiapatita não-tratadas 

termicamente. 

Fardin et al (2010) relatam que a hidroxiapatita é um material biocompativel 

compostos de um sal de cálcio e fosfato. Este material causa mínimos danos 

inflamatórios, adere-se firmemente ao leito ósseo receptor e, forma uma espécie de 
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suporte para que ocorra o reparo ósseo. Como desvantagem, não permite sua 

fixação com auxílio de parafusos em casos de fratura. Relatam, ainda, que os 

enxertos xenógenos muitas vezes podem ser celularmente, interpretados como 

corpo estranho, fazendo com que ocorra um tecido fibroso ao invés de uma 

osteointegração. Os autores, realizaram, também, uma analogia a respeito dos 

materiais para regeneração óssea, materiais alógenos como os de banco humano 

que apresentam relutância quanto ao seu uso devido ao custo e suspeitas de 

contaminação por HIV, hepatite B e C, citomegalovírus e bactérias, fazendo, dessa 

forma, que as pesquisas se desenvolvam cada vez mais com relação ao 

desenvolvimento de materiais sintéticos situações específicas e otimizar o relevante 

desempenho clínico dessa terapia. 

Como se vê da revisão acima não existem na literatura dados consistentes 

sobre o uso de hidroxiapatita nanoparticulada como material para substituição de 

tecido em reparos de defeitos ósseos. Assim, sintetizou-se hidroxiapatita 

nanoparticulada e como primeiro passo para uso como material substitutivo de osso 

testou-se a biocompatibilidade em tecido celular subcutâneo de ratos, sendo este 

teste obrigatório no processo de padronização de um novo biomaterial. Este foi o 

foco principal do presente trabalho.  
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3  OBJETIVO 

 

 

Avaliar a biocompatibilidade de uma hidroxiapatita nanoparticulada no 

subcutâneo de ratos. 

 



 



 

MATERIAL E MÉTODOS 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1  MATERIAL 

 

4.1.1 Hidroxiapatita de nanoparticulas – preparação da amostra e caracterização 

 

A síntese da hidroxiapatita de nanoparticulas de 80 nano (biomaterial) foi 

realizada no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, sob supervisão do 

Prof. Dr. Giancarlo Espósito Souza Brito do Departamento de Física Aplicada, 

Laboratório de Cristalografia (http://web.if.usp.br/fap/node/8). 

A síntese de partículas de HAp de tamanho nanométrico foi realizada 

utilizando o processo de coprecipitação. Este método consiste de uma mistura de 

fosfato de amônio e nitrato de cálcio. O método foi modificado através da utilização 

de surfactante na solução precursora da síntese. Hidróxido de amônio concentrado 

foi utilizado para manter estável o pH na mistura da reação. 

Para a síntese de nanopartículas de HAp realizada neste trabalho, foram 

preparadas três soluções: A primeira solução foi preparada dissolvendo 11,808 g de 

nitrato de cálcio em 50 ml de água destilada deionizada. A segunda solução foi 

obtida dissolvendo 3,962 g de fosfato de amônio em 50 ml de água destilada 

deionizada. A terceira solução foi obtida diluindo 1,744 ml de hidróxido de amônio 

em 300 ml de água deionizada resultando num pH 10. Estas soluções foram 

preparadas à temperatura ambiente e mantida sob agitação magnética. Na terceira 

foi diluído surfactante concentrado Renex 100 (nonilfenoletoxilato, Poli Brasil) 

resultando em 5% de surfactante (em volume). 
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A solução de fosfato de amônio e a solução de hidróxido de amônio foram 

misturadas num béquer. A solução resultante foi vigorosamente agitada utilizando 

uma barra magnética. A reação de precipitação de HAp foi realizada pela adição 

lenta da solução de nitrato de cálcio solução sobre solução de hidróxido de amônio 

numa razão de 4 mL/min utilizando uma pipeta, sob forte agitação. A suspensão 

coloidal obtida foi mantida sob agitação durante um período de 12 horas a 

temperatura ambiente (~25ºC). 

A precipitação da HAp, sob agitação magnética, é indicada pela equação:  

10Ca(NO3)2 + 6(NH4)2HPO4 + 8NH40H=Ca10(PO4)6(OH)2 + 6H20 + 20NH4NO3 

O precipitado obtido foi lavado sucessivamente com água deionizada 

buscando-se eliminar ao máximo os íons remanescentes da reação (nitrato e 

amônio) na suspensão. A HAp precipitada foi lavada por 5 vezes repetindo-se as 

seguintes etapas: centrifugação para decantação do precipitado, descarte dos 

sobrenadante e resuspensão em água deionizada. 

Uma suspensão coloidal translúcida contendo 21,1gL -1 do material 

preparado é obtida. Pós finos são obtidos por meio de secagem desta suspensão a 

60ºC durante 6 horas (hidroxiapatita). 

 

 

4.2  AVALIAÇÃO BIOLÓGICA 

 

4.2.1  Avaliação do material teste no meio de cultura in vitro 

 

Foram realizados inicialmente testes microbiológicos para avaliação do 

material antes do processo de esterilização. Para isso, foram colocadas as amostras 
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do material teste em meio de cultura BHI (Brain Heart Infusion) por 24 horas onde foi 

verificado o turvamento do meio de cultura comprovando, dessa forma, a 

contaminação do material. Observou-se o crescimento de microrganismos (Figura 

1). Posteriormente o material foi repicado em uma placa de BHI para se verificar a 

morfologia da colônia, em estufa à 37C por 24 horas, observou-se contaminação do 

material, por Gran positivo (Figura 2) e Gran negativo (Figura 3) evidenciando a 

necessidade do material ser submetido a um processo de esterilização. 

 

 

Figura 1 - Placa de Petri com a imagem da formação de colônias 
bacterianas com hidroxiapatina nanoparticulada antes do 
processo de esterilização. 

 

 

Figura 2 - Microscopia do material antes do processo de 
esterilização. Imagem demonstra a presença de Gran 
positivo. 
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Figura 3 - Microscopia do material antes do processo de esterilização. 
Imagem demonstra a presença de Gran negativo. 

 

 

4.3  PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO – ESTERILIZAÇÃO REALIZADA POR 

RAIOS GAMA 

 

Foram enviadas três amostras do material acondicionadas em frascos 

plásticos, hermeticamente fechados, do material a EMBRARAD (Rodovia D. Pedro I, 

Jarinu-SP – www.embrarad.com.br) as quais foram submetidas a processo de radiação 

gama em três tempos distintos: 25, 40 e 50KGy (unidade de medida – radiação gama - 

Figura 4). 

 

 

Figura 4 - Esquema da unidade de esterilização e o comprimento das ondas. 
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Os tempos de Exposição de 25, 40 e 50 KGy são tempos de exposição 

padronizados pela EMBRARAD para verificação da dosagem mínima necessária 

para a esterilização (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Painel de controle da unidade de irradiação de raios gama – EMBRARAD. 

 

 

4.3.1  Preparo do meio de cultura – teste de esterilidade 

 

Para a realização do teste de esterilidade, foi pesado 3,7g de BHI (Brain 

Heart Infusion) caldo dissolvido em 100 ml de água destilada, homogeneizado e 

distribuído em 5ml do meio em tubo de rosca 13x100mm. A mistura foi autoclavada 

à 121°C por 15 min e levado à estufa à 37°C por 24 horas para teste de esterilidade. 

Para o preparo do Inoculo foi colocado e manipulado o material testado 

(hidroxiapatita nanoparticulada teste), esterilizado com radiação gama (nos tempos 

de 25, 40 e 50 KGy) em tubos contendo BHI caldo dentro da Câmara de Fluxo 

Laminar e levados a estuda a 37°C por 24 horas. 

Os resultados obtidos dos tempos de exposição das amostras expostas aos 

raios gama demostraram que pós 24, 48 e 72 horas de armazenamento em meio de 
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cultura não houve crescimento de microrganismos, ou seja, ocorreu a esterilização 

do material, nos três tempos de exposição (25, 40 e 50KGy) (Figura 6 e 7). 

 

 

Figura 6 - Meio de cultura – material estéril nas três exposições: A= 40KGy; B= 50KGy; 
C= 25KGy e D= exemplo de material contaminado com evidente turvamento. 

 

 

Figura 7 - Ênfase dos meios de cultura sem o turvamento em: 1= 50KGy; 2= 40KGy e 
3= 25KGy. 

 

 

 

 

A B C D 

1 2 3 
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4.3.2  Padronização da exposição – 25KGy 

 

Foi padronizada a dosagem de 25KGy por ser uma dosagem mais baixa 

apesar de todas as dosagens (25KGy, 40KGy e 50KGy) permitiram que o material 

se apresentasse sem  eventuais modificações estruturais de sua forma inicial.  

 

 

4.3.3   Relatório técnico da esterilização por raios gama com a dosagem de 

exposição de 25KGy 

 

Quantidade do produto esterilizado: Uma caixa de papelão contendo 50 

amostras (acondicionados em frascos plásticos) de hidroxiapatita nanoparticulada. 

Dimensão da caixa: 28 cm de comprimento, 18 cm de largura e 10 cm de altura com 

o peso total de 0,425 Kg. 

A caixa foi aberta nas dependências da CBE/EMBRARAD (unidade Jarinu-

SP) para obtenção da caixa primária. As amostras foram identificadas com a dose 

de: 25KGy, ambas amostras receberam selos radiosensíveis, indicativo de 

processo (amarelo - não tratado, laranja a vermelho – tratado). As amostras foram, 

então, expostas aos raios gama, emitidos pelo radioisótopos 60Co. São dados do 

relatório técnico: a) Ordem de serviço interna: TES.OS.005.11 b) Data da 

esterilização do processo: 24/04/2011. c) Responsável técnico: Daniela Paquer 

(Anexo 1). 
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4.4  PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

 

4.4.1  Amostra 

 

A amostra foi constituída de 30 ratos brancos, machos (Wistar), com 

aproximadamente 90 dias de vida e peso aproximado de 320 gramas. 

O experimento foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Animais 

da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo-USP 

(protocolo n. 0018/2008) (Anexo 2). Os animais foram adquiridos no biotério da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo-USP 

e mantidos, durante o experimento no biotério da Faculdade de Odontologia de 

Bauru-USP em gaiolas com 5 animais com os devidos cuidados sanitários, 

alimentados com ração específica (Gabi-Mogiana Alimentos® SA-Campinas) e água 

à vontade. 

 

 

4.4.2  Aplicação do material testado – procedimentos cirúrgicos 

 

Todos os animais tiveram um dos lados participando do grupo controle e o 

outro do grupo experimental. O lado direito foi eleito como lado de controle o lado 

esquerdo do animal como grupo experimental.  

Os animais foram anestesiados por meio de injeções intramusculares com 

associação de dois tipos de anestésicos, cloridrato de ketamina (Dopalen® - 

Vetbrands) e cloridrato de xilasina (Anasedan® - Ceva Sante Animale) na proporção 

de 1/1, seguindo protocolo determinado no biotério da Faculdade de Odontologia de 

Bauru da Universidade de São Paulo. 
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Em seguida foi realizada a tricotomia no dorso do animal com auxílio de 

tesoura e lâmina e assepsia vigorosa com iodofor alcoólico (Figuras 8 e 9). 

 

 

Figura 8 - Tricotomia da área a ser operada após anestesia. 

 

 

Figura 9 - Assepsia do campo operatório com iodofor alcoólico. 

 

Após os procedimentos de assepsia e tricotomia os animais foram levados à 

mesa cirúrgica devidamente paramentada com campos estéreis para realização dos 

procedimentos cirúrgicos (Figuras 10, 11 e 12). 
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Figura 10 -  Paramentação pré-operatória com campos 
operatórios estéreis e descartáveis. 

 

 

Figura 11 -  Mesa cirúrgica – demonstração da paramentação e 
instrumentos esterilizados. 

 

 

Figura 12 - Materiais utilizados no procedimento cirúrgico. 
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Todos os animais foram operados pelo mesmo profissional, também, 

devidamente paramentado em uma sala especial destinada a cirurgias 

experimentais localizado no Biotério da Universidade de São Paulo da Faculdade de 

Odontologia de Bauru, FOB-USP (Figura 13). 

 

 

Figura 13 - Vista da sala cirúrgica durante o procedimento cirúrgico. 

 

O procedimento cirúrgico foi realizado com lâmina de bisturi número 15 

(Surgical Blade - Japan®). Foram realizadas duas incisões contralaterais de 1 cm no 

tegumento que reveste o dorso do animal, tendo a divulsão do tecido conjuntivo que 

separa o epitélio do músculo formando duas lojas (Figura 15). Foram inseridos dois 

gramas da hidroxiapatita nanoparticulada com auxílio de uma seringa graduada 

(Figura 14), contento sempre a mesma dosagem para todos os animais (Figuras 16 

e 17) e posteriormente a sutura do tegumento com linha de seda preta número 4-0 

(Seda – Silk Johnson e Johnson® - Brasil) (Figura 18). 
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Figura 14 - (a) Quantidade do material inserido acondicionado em seringa graduada; (b) Imagem 
ilustrativa demonstrando o volume inserido (0,30 gr). 

 

 

Figura 15 - Ato cirúrgico de divulsão do local para inserção do material. 

 

 

Figura 16 - Aplicação do material com auxilio de seringa. D= direito; E= esquerdo. 

 

(a) (b) 

E 

D 
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Figura 17 - Vista do material imediatamente após sua inserção. D= direito; E= esquerdo. 

 

 

Figura 18 - Sutura da área operada com fio seda 4.0. D= área direita de controle; E= área 
esquerda com o material inserido e suturado. 

 

Após a realização dos procedimentos cirúrgicos os animais foram 

observados até o momento da recuperação anestésica e posteriormente 

acondicionados em gaiolas contendo cinco animais. 

 

 

E 

D 

D 

E 
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4.4.3  Eutanásia dos animais e coleta das peças 

 

Os animais foram eutanasiados com auxílio de uma câmera acrílica 

contendo gás carbônico em seu interior, nos períodos pós-cirúrgicos de 03, 07, 14, 

21, 45 e 60 dias após o procedimento cirúrgico de inserção da hidroxiapatita 

nanoparticulada no subcutâneo dos ratos.  

Para a coleta do material destinado à produção das lâminas foi promovida 

nova tricotomia e assepsia da área com finalidade de eliminar os pelos do animal 

após anestesia (Figura 19). Em seguida, o material implantado, juntamente com os 

tecidos adjacentes que o revestem foi coletado, sendo retirado 1 cm de tecido de 

cada lado do local operado por margem de segurança. Após a coleta, o material foi 

identificado e submetido ao processo de fixação em formol a 10% em tampão fosfato 

durante uma semana (Figura 20). 

 

 

Figura 19 -  Vista do material inserido após eutanáia do animal (na eutanásia aos 7 dias de 
cirurgia). D= área direita de controle; E= área esquerda com o material inserido. 

 

E 

D 

Hidroxiapatita  
no subcutâneo 
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Para a realização dos procedimentos histológicos as regiões dos enxertos 

foram fixadas em formol a 10% e incluídas em parafina. Foram obtidos cortes 

histológicos de 6 micrômetros, corados com HE e analisados ao microscópio óptico 

no laboratório de histologia da Faculdade de Odontologia de Bauru-USP. 

 

    

Figura 20 - Peça removida do animal com hidroxiapatita. (a) vista superior; (b) inferior; D= 
área direita de controle; E= área esquerda com o material inserido. 

 

(a) (b) 
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5  RESULTADOS 

 

 

5.1  ESTUDO PILOTO 

 

5.1.1  Grupo I - hidroxiapatita com surfactante - 2 dias 

 

A implantação do material no subcutâneo do rato após 2 dias desencadeou 

processo inflamatório exacerbado com edema, exudato purulento e intensa 

hiperemia com grande quantidade de neutrófilos (Figura 21 a-b). 

 

 

 

Figura 21 - HA com surfactante 2 dias. (a) Grupo I, 2 dias, material envolvido por exsudato purulento, 
aumento de 4X; (b) Grupo I, 2 dias, aumento de 40X da região destacada. 

(a) 

(b) 
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5.1.2  Grupo I - hidroxiapatita com surfactante - 8 dias  

 

Após 8 dias da inoculação do material ocorreu a formação de uma espessa 

cápsula fibrosa ao redor do material e esse mostrou-se envolvido por macrófagos, 

células gigantes multinucleares e células inflamatórias com o predomínio de 

polimorfonucleares – PMN (Figura 22 a-b). 

 

 

 

Figura 22 - HA com surfactante 8 dias. (a) Grupo I, 8 dias, material envolvido por exsudato purulento, 
cápsula fibrosa e infiltrado inflamatório, aumento de 4x; (b) Grupo I, 8 dias, aumento de 
40x da região destacada. 

 

 

 

(a) 

(b) 
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5.1.3  Grupo I - hidroxiapatita com surfactante entre 14 e 28 dias 

 

O processo inflamatório evoluiu para a fase crônica ativa (células gigantes 

multinucleares) com áreas de reparação (diminuição das células inflamatórias e 

produção de fibras colágenas pelos fibroblastos). O material nanoparticulado 

apresentou-se como uma pasta sem presença de células no seu interior. Formaram-

se ilhas de material rodeado por células sem a infusão de qualquer célula dentro do 

material (Figura 23 a, b e c). 
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Figura 23 - HA com surfactante 28 dias. (a) Grupo I, 28 dias, material envolvido por tecido reacional, 
aumento de 4x; (b) Grupo I, 28 dias, aglomerados do material (*) envolvidos por infiltrado 
inflamatório e cápsula fibrosa, aumento de 40x; (c) Grupo I, 28 dias, áreas de reparação 
ao redor do material, aumento de 100x. 

 

(b) 

(c) 

(a) 
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5.1.4  Grupo II - hidroxiapatita sem surfactante - 5 dias 

 

A implantação do material após 5 dias desencadeou processo inflamatório 

exacerbado com edema, exsudato e intensa hiperemia com grande quantidade de 

neutrófilo na região central do implante (Figura 24 a-b). 

 

 

 

Figura 24 -  HA sem surfactante 5 dias. (a) Grupo II, 5 dias, presença de inflamação aguda ao redor 
do material, aumento de 10x; (b) Grupo II, 5 dias, o material está envolvido por exsudato 
e tecido de granulação, as áreas circuladas mostram a presença de neutrófilos, aumento 
de 20x. 

 

(b) 

(a) 
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5.1.5  Grupo II - hidroxiapatita sem surfactante entre 7 e 9 dias 

 

Entre 7 e 9 dias ocorreu a formação de uma espessa cápsula fibrosa ao 

redor do material e este se mostrou envolvido por macrófagos, células gigantes 

multinucleadas (CGM) e alguns neutrófilos. A constituição do material dificulta a 

vascularização, sendo o seu interior preenchido pelo exsudato e células 

inflamatórias, com áreas de morte celular (Figura 25 a-b). 
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Figura 25 - HA sem surfactante 9 dias. (a) Grupo II, 9 dias, material rodeado com CGM e exsudato, 
aumento de 4x; (b) Grupo II, 9 dias, material envolvido por células inflamatórias e CGM, 
aumento de 10x; (c) Grupo II, 9 dias, extravasamento e migração de células inflamatórias 
para área de implantação do material, aumento de 10x. 

(b) 

(a) 

(c) 
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5.2 RESULTADOS DA ANÁLISE DOS CORTES HISTOLÓGICOS DA 

HIDROXIAPATITA NANOPARTICULADA SEM A PRESENÇA DO 

SURFACTANTE E SUBMETIDA AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR 

MEIO DO RAIO GAMA 

 

Análise dos cortes histológicos corados pela HE. 

 

 

5.2.1  Grupo controle 

 

Aos 3 dias pós-cirurgia (Figura 26 a-b), o tecido subcutâneo na área da 

lesão exibia ausência de tecido adiposo e um leve infiltrado inflamatório invadindo o 

tecido conjuntivo e os feixes musculares localizados próximos a hipoderme. Aos 7 

dias (Figura 26 c-d), a região lesionada mostrava raras células inflamatórias e a 

formação de tecido conjuntivo característico da região, mas ainda com poucos 

adipócitos, além da reorganização do tecido muscular adjacente ao subcutâneo. 

Aos 14 dias (Figura 26 e-f), 21 dias (Figura 27 a-b), 40 dias (Figura 27 c-d) e 60 dias 

pós-cirurgia a região já se mostrava totalmente reparado exibindo características do 

tecido original. Histologicamente da região cutânea para os tecidos subjacentes, 

eram observadas as seguintes características: tecido epitelial pavimentoso 

estratificado queratinizado contínuo em toda a sua extensão, com presença de 

folículos pilosos; tecido conjuntivo denso não modelado na derme com presença de 

unidades secretoras e ductos de glândulas sebáceas e numerosos adipócitos na 

hipoderme; tecido muscular esquelético, com alguns feixes intercalados por nervos e 

vasos sanguíneos; e tecido conjuntivo frouxo, contendo capilares sanguíneos e 

outros vasos de pequeno calibre. 
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Figura 26 - Grupo controle: Reparo natural da ferida aos 3 dias (a-b) - pequeno infiltrado 

inflamatório (*) na região subcutânea (TS) lesionada invadindo o tecido 
conjuntivo que envolve os feixes musculares localizados próximos a 
hipoderme; aos 7 dias (c-d) - observar a ausência de infiltrado inflamatório e 
formação do tecido conjuntivo e adiposo (*) característico da região; e aos 14 
dias (e-f). 4x e 40x, HE. T= tegumento; M= tecido muscular. 
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Figura 27 - Grupo controle: Reparo natural da ferida aos 21 dias (a-b) e 40 dias (c-d) – 

veja o rearranjo do tecido subcutâneo (TS) similar ao observado aos 14 dias. 
4x e 40x, HE. T= tegumento; M= tecido muscular. 
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5.2.2  Grupo experimental 

 

Aos 3 dias pós-cirurgia (Figuras 28 e 29), foi observado que o material 

enxertado promoveu necrose local e intensa migração de células inflamatórias. O 

material formou aglomerados de tamanho variado envoltos por células com 

vitalidade e atividade migratória, sendo as mais superficiais próximas a derme ou ao 

tecido muscular. Porém, as células ao penetrarem para o interior do enxerto sofrem 

uma gradual alteração em sua morfologia até assumir característica de necrose por 

coagulação com citoplasma altamente eosinofílico devido a coagulação das 

proteínas, mantendo essa morfologia por alguns dias até a digestão e remoção 

pelas células macrofágicas. Observou-se também nessas células modificações 

nucleares características do processo necrótico como perda da nitidez dos núcleos  

por cariólise devido a quebra inespecífica do DNA, núcleos picnóticos extremamente 

condensados e fortemente basofílicos e outros  em cariorréxis com o material 

cromático altamente basófilo já  fragmentado e com um aspecto granular. 

Aos 7 dias (Figuras 30 e 31) observou-se um intenso edema de natureza 

gelatinosa decorrente da coagulação das proteínas, aumentando enormemente o 

volume de tecido necrosado, que mostrou-se com aspecto de um enorme cisto e 

circunscrito por uma espessa cápsula fibrosa com vasos hiperêmicos exibindo 

intenso extravasamento de leucócitos que migram em direção ao centro do tecido 

necrosado, onde se observou alguns aglomerados de material e células mortas. Já, 

aos 14 dias (Figuras 32 e 33) o volume da região do enxerto diminuiu 

acentuadamente ficando apenas uma pequena região central contendo uma 

substância gelatinosa envolta por células epitelióides/macrófagos atuando na 

remoção do material oriundo da necrose. A densa cápsula que envolve essa 

substância gelatinosa era caracterizada pela presença de um granuloma tipo corpo 
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estranho composta por restos de material envoltos por macrófagos e células 

gigantes multinucleadas e tecido necrosado. 

Aos 21 dias (Figura 34) a formação cística já havia desaparecido e o volume 

da região do enxerto reduzido acentuadamente. A região era agora composta por 

restos do material envoltos por macrófagos e células gigantes multinucleadas e 

tecido conjuntivo com intenso infiltrado inflamatório composto principalmente por 

macrófagos e linfócitos e alguns polimorfonucleares, além de pequenas áreas de 

necrose.  

Nos períodos de 40 dias (Figura 35 a-b) e 60 dias (Figura 35 c-d), em toda a 

região enxertada, o material já não estava presente e o tecido subcutâneo mostrava-

se reparado e com características similares ao observado no grupo controle. 
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Figura 28 - Grupo experimental: Reação tecidual após a implantação do material aos 3 
dias presença de aglomerados do biomaterial (*) de tamanhos variados 
envoltos por células com vitalidade e atividade migratória (seta tracejada), 
sendo as mais superficiais mais próximas a derme (N) ou a musculatura (M) 
com vitalidade e as mais centrais com características de uma necrose por 
coagulação com citoplasma eosinofílico e perda da nitidez dos elementos 
nucleares das células. 4x e 40x, HE. T= tegumento; M= tecido muscular. 
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Figura 29 - Grupo experimental: Reação tecidual após a implantação do material aos 3 
dias presença de aglomerados do biomaterial (*) de tamanhos variados 
envoltos por células, sendo que as localizadas próximo ao tecido conjuntivo 
infra muscular (TC) com vitalidade e atividade migratória (seta tracejada), ao 
adentrarem para o interior do material alteram a morfologia decorrente do 
sofrimento e posterior morte celular por necrose (N). 4x e 40x, HE. T= 
tegumento. 



Resultados 85 

 

Figura 30 - Reação tecidual após a implantação do material aos 7 dias mostrando intenso 
edema gelatinoso (EG) circundado por uma espessa cápsula fibrosa (seta 
vermelha) com alguns aglomerados do material (*) envoltos por células 
mononucleadas que migram (seta tracejada) do conjuntivo adjacente.  
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Figura 31 - Reação tecidual após a implantação do material aos 7 dias mostrando intenso 
edema gelatinoso (EG) circundado por uma espessa cápsula fibrosa (seta 
vermelha) com alguns aglomerados do material (*) envoltos por células 
necróticas (seta azul). 4x e 40x, HE. T= tegumento; M= tecido muscular. 
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Figura 32 - Reação tecidual após a implantação do material aos 14 dias mostrando 

redução do edema gelatinoso (EG) no centro da área enxertada circundado 
por macrófagos/células epitelióides. 4x e 40x, HE. T= tegumento; M= tecido 
muscular. 
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Figura 33 - Reação tecidual após a implantação do material aos 14 dias mostrando 
redução do edema gelatinoso (EG) circundado por macrófagos/células 
epitelioides. Formação de granuloma tipo corpo estranho caracterizado por 
aglomerados do material (*) envoltos por macrófagos e células gigantes 
multinucleadas (seta vermelha) tipo corpo estranho além de áreas necróticas 
(N). 4x e 40x, HE. T= tegumento; M= tecido muscular. 
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Figura 34 - Reação tecidual após a implantação do material aos 21 dias mostrando 
granuloma tipo corpo estranho caracterizado por aglomerados do material (*) 
envoltos por células mononucleares/macrófagos e células gigantes 
multinucleadas (seta vermelha), além de áreas necróticas (N). 4x e 40x, HE. 
T= tegumento; M= tecido muscular. 
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Figura 35 - Reação tecidual após a implantação do material aos 40 dias (a-b) e 60 dias 
(c-d) mostrando ausência do material e a reorganização tecidual tanto do 
tecido subcutâneo (TS) quanto do muscular (N) assumindo morfologia 
característica da região. 4x e 40x, HE. M= tecido muscular. 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo avaliou a biocompatibilidade de uma hidroxiapatita 

nanoparticulada implantada no subcutâneo de ratos. Apesar de vários trabalhos 

comprovarem a biocompatibilidade da hidroxiapatita, nenhum estudo foi encontrado 

na literatura com um material que se assemelhasse ao estudado no que diz respeito 

ao seu processo de síntese e tamanho das partículas: isso se deve ao fato de se 

tratar de um novo material. O material estudado, não apresentou biocompatibilidade, 

após os testes realizados. Porém, se mostrou totalmente reabsorvido após um 

período de 45 e 60 dias de inoculação. 

A hidroxiapatita é um material bastante conhecido na literatura e começou a 

ser estudada desde o início do século passado, tendo seu maior impulso na década 

de 70 (Kawashi et al 2000 e Vercik et al 2003). É um fosfato de cálcio hidratado, 

componente majoritário da fase mineral dos ossos e dos dentes humanos (cerca de 

30 – 70%) e passou a ser visto pelos pesquisadores da época, como um material 

com grande potencial para realização de enxertos ósseos (Bucholz et al 1987). 

Possuem semelhanças com a fase inorgânica do tecido ósseo, mas sabe-se que os 

seus grânulos, medidos em micrometros, são de difícil absorção, ou seja, 

apresentam dificuldades no processo de fagocitose, constituindo um tecido neo-

formado com grandes quantidades de material remanescente após período 

cicatricial (Uschida et al 1990). Alguns trabalhos na literatura mostram suas 

partículas variando de 1000 até 2000 µm e que em alguns casos esses materiais 

permanecem durante meses na área enxertada (Nery et al 1975, Oliveira et al 1993, 

Conz et al 2010 e Gasperini 2010).  
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Vislumbra-se, portanto, que com o material analisado no presente trabalho, 

ocorra à possibilidade de osteocondução e posteriormente facilitar o processo de 

fagocitose dos grânulos de hidroxiapatita. Dessa forma, tecido ósseo de melhor 

qualidade poderá ser formado, permitindo uma regeneração com tecido ósseo sem 

traços de material osteocondutor. 

Dentro do contexto, não se deve deixar de mencionar os mecanismos pelos 

quais os enxertos ósseos podem agir. Basicamente são três mecanismos de ação: a 

osteogênese, a osteoindução e a osteoscondução. 

A osteogênese, segundo Lindhe, Karring e Lang (2005) é quando os 

biomateriais carregam consigo células osteogênicas, que podem desencadear 

formação óssea. O osso autógeno é um exemplo desse mecanismo de neoformação 

óssea. Existe neste caso a possibilidade de formação óssea mesmo na ausência de 

células mesenquimais indiferenciadas. Na osteoindução, como ocorre nos enxertos 

com proteínas morfognéticas (BMPs), ocorre a diferenciação local das células 

mesenquimais indiferenciadas em osteoblastos. Estas são um grupo de proteínas 

que fazem parte dos fatores de crescimento e que estão envolvidas no 

desenvolvimento embrionário e na formação do esqueleto. Apresentam, portanto, 

um complexo sistema de síntese e custo elevado. Carvalho (2011) relata a eficiência 

da proteína morfogenética óssea quando embebidas em membrana de colágeno 

absorvível. Em seu trabalho, esse material foi utilizado com a finalidade de material 

de preenchimento para regeneração óssea em processo alveolar no reparo das 

fissuras labiopalatinas, apresentando índices de sucesso semelhantes aos do 

enxerto medular de crista ilíaca. Já Paterno Jr., Mizutani e Maia (2012) descrevem 

que o material apresenta complexidade em sua síntese e afirmam necessitar de 
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mais estudos para assegurar sua eficácia como uma alternativa ao uso de osso 

autógeno.  

A osteocondução é um mecanismo no qual o biomaterial funciona como 

suporte para a deposição de novo tecido ósseo (Lindhe, Karring e Lang 2005). 

Nessa linha se encaixa o material proposto neste trabalho. Este mecanismo é 

caracterizado por invasão de vasos sanguíneos e células osteoprogenitoras do sítio 

receptor para o enxerto. O biomaterial deverá, portanto ser reabsorvido e 

simultaneamente substituído por novo tecido ósseo. Isto vem de encontro às 

necessidades de se obter um material que realmente sirva de suporte para que 

posteriormente suas partículas possam ser fagocitadas mais facilmente. Os 

xenoenxertos, enxertos de osso bovino, que também são exemplos de materiais 

osteoindutores, extremamente empregados nos dias de hoje, podem ser 

interpretados a nível celular como corpos estranhos, fazendo com que ocorra a 

formação de tecido fibroso ao invés de promover osteointegração. Um material que 

merece atenção especial é o Bio-Oss (Geistlich Bio-Gide®, Wolhuser, Suíça) dada a 

sua larga utilização clínica. Este material trata-se de osso bovino liofilizado e que 

tem apresentado bons resultados referendados na literatura (Teixeira 2009). Por sua 

vez, apresenta grânulos expressos em micrômetros e esses grânulos podem variar 

de 250 e 600 μm. O tamanho das partículas dos biomateriais é um dos principais 

propósitos do presente trabalho, pois em estudos futuros poderá ser avaliado o 

potencial osteocondutor e a permanência desses grânulos com uso de partículas 

expressas em nanômetros. 

Já os aloenxertos, enxertos retirados de peças ósseas de cadáver, ainda 

são motivo para muita controvérsia na literatura em relação à transmissão de 

doenças como HIV, Hepatite B e C, citomegalovírus e bactérias, além de não serem 
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bem aceitos pelos pacientes receptores por se tratarem de órgãos de indivíduos 

desconhecidos. Já Lima et al (2012) relatam que os aloenxertos frescos e 

congelados são bastante seguros, desde que sejam respeitados os protocolos de 

processamento. Afirmam, ainda, que não apresentam reação aguda de rejeição e 

que após seis meses de transplante existe uma boa integração do enxerto com o 

tecido ósseo local. O enxerto autógeno, enxerto retirado da mesma pessoa é o 

“padrão ouro” para reconstruções ósseas, porém necessitam de profissionais 

habilitados para remoção em determinadas áreas doadoras (crista do osso ilíaco, 

calota craniana) provocando dor no período pós-cirúrgico. Dessa forma, os conflitos 

entre técnicas e teorias dos diferentes tipos de materiais para regeneração óssea, 

fazem com que o estudo dos biomateriais, também conhecidos como materiais 

aloplásticos seja uma tendência mundial, em virtude de alguns aspectos negativos 

inerentes aos materiais citados (Jensen et al 1996, Erbe et al 2001, Lindhe, Karring 

e Lang 2005 e Fardin et al 2010).  

A hidroxiapatita é citada na literatura como um material que causa mínimos 

danos inflamatórios, trazendo como vantagem ainda o fato de ser totalmente 

sintetizada em laboratório e sem qualquer componente biológico em sua 

composição.  

Nesse contexto, testes de biocompatibilidade são de suma importância na 

validação de qualquer material que se destine a neoformação de tecido ou órgão 

(Taga 1996 e Rogero et al 2003). Para que um biomaterial possa ser utilizado para 

as finalidades a que se destinam, a ISO (Organization for Standardizatin) padronizou 

normas para avaliação de dispositivos para serem utilizados na área médica (Borelli 

et al 2010). Essa avaliação percorre os campos da fabricação, processos de 

esterilização e a resposta biológica dos tecidos nos quais os materiais vão entrar em 
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contato. Qualquer material colocado nos tecidos provoca uma resposta; esta 

resposta será de acordo com a intensidade e duração, o que determinará a 

biocompatibilidade do material enxertado (Calixto 2001). Frente ao exposto, justifica-

se o estudo da biocompatibilidade do presente trabalho. Por isso, o trabalho se 

propôs a estudar o comportamento no subcutâneo de ratos, como parte dos 

requisitos para validação de qualquer tipo de biomaterial. 

Os materiais para serem considerados biocompatívies devem seguir três 

princípios: O primeiro é que a resposta específica do indivíduo ao material pode 

variar dependendo do local de sua aplicação. Em segundo lugar como aconteceu no 

presente trabalho, o material deve reagir especificamente com os tecidos ao invés 

de ser ignorado por eles; isso comprova a reação inflamatória inicial inerente dos 

biomateriais de uma maneira geral. Em terceiro lugar, o material deve ser degradado 

ao longo do tempo ao invés de permanecer indefinidamente no organismo (Williams 

2008). Essa é a proposta de se estudar materiais a base de nanopartículas, pois 

dessa forma como já mencionado, essa permanência no organismo poderá ser por 

um período reduzido. 

Nesse contexto, por se tratar de um material inédito houve a necessidade 

das fases de elaboração estrutural propriamente ditas, ou seja, sua síntese, assim 

como os testes piloto, adequação do processo de esterilização, teste microbiológicos 

antes e após o processo de esterilização e posteriormente testes de 

biocompatibilidade no subcutâneo de ratos.  

Para avaliação da resposta tecidual, frente à presença do material teste, 

foram utilizados ratos (Rattus, norvegicus, albinus, Wistar). Esses animais foram 

escolhidos em função de serem amplamente usados em pesquisa e por 

apresentarem vantagens em sua utilização. Segundo Hedrich (2000), são os animais 
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que melhor representam os mamíferos; também apresentam um custo relativamente 

baixo para manutenção requerendo também pequeno espaço físico. São animais de 

fácil manipulação, a obtenção é rápida, visto que apresentam um curto período de 

procriação, possibilitam a padronização do experimento, e permitem obtenção de 

quantidades representativas de tecido tanto para a inclusão quanto para a análise 

microscópica. 

É importante ressaltar que a princípio todo material inoculado no subcutâneo 

é considerado para o organismo como um corpo estranho, acarretando um processo 

de inflamação. Esse infiltrado inflamatório representa o conjunto de células que 

saem dos vasos da microcirculação da área agredida e se infiltram nos tecidos para 

fagocitar o agressor e reconhecer sua estranheza para, numa fase mais tardia, se 

houver, desenvolver também uma resposta imunológica (Consolaro 2009). 

Nesse contexto, foram realizados estudos piloto para avaliação inicial do 

comportamento biológico do material proposto. Nesta fase experimental observou-se 

processo inflamatório exacerbado.  

A princípio, dois tipos de hidroxiapatita nanoparticulada foram testadas, uma 

com a presença de um surfactante (Grupo I) e outra sem surfactante (Grupo II). A 

substância utilizada como surfactante é conhecido como nonilfeniletoxilado, com 

nome comercial Triton®. Esse surfactante foi necessário para a surfactação das 

nanopartículas durante a síntese do material e, ele controla a coalescência entre as 

partículas primárias evitando seu crescimento. No entanto, este surfactante 

apresenta um grupo fenila que pode estar associado à toxicidade do material, sendo 

o provável responsável pela resposta inflamatória exacerbada/agressiva no grupo 

dos ratos que receberam a hidroxiapatita com surfactante. 
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Nos animais do Grupo I foi observado um intenso processo inflamatório em 

todos os períodos. 

Aos 2 dias após a inoculação do material via subcutânea foi observado  

processo inflamatório exacerbado com edema, exsudato purulento e intensa 

hiperemia com grande quantidade de neutrófilos. 

Já aos 8 dias ocorreu a formação de uma espessa cápsula fibrosa ao redor 

do material e esse mostrou-se envolvido por macrófagos e células gigantes 

multinucleares. Denissen et al (1980) avaliaram macroscopicamente e 

histologicamente a resposta do tecido muscular e da tíbia de ratos ao implante de 

hidroxiapatita sintética. Os seus resultados mostraram seis meses após a cirurgia, 

que, no tecido muscular, os implantes foram circundados por uma fina cápsula de 

tecido fibroso e que não havia sinais de inflamação nem da presença de 

mineralização.  

Entre 14 e 28 dias o processo inflamatório evoluiu para a fase crônica 

(células gigantes multinucleares) com áreas de reparação (diminuição das células 

inflamatórias e produção de fibras colágenas pelos fibroblastos). O material 

nanoparticulado apresentou-se como uma pasta sem presença de células no seu 

interior. Formaram-se ilhas de material rodeado por células sem a infusão de 

qualquer célula dentro do material.  

Macedo, Jardini e Carvalho (1995), estudaram a reação tecidual ao implante 

de hidroxiapatita de coral e hidroxiapatita-40 (Homus Ind. Com., São Paulo) em 

subcutâneo de ratos. A análise histológica após 7, 14, 21 e 30 dias demonstrou que 

ambos os tipos de HA induziram respostas inflamatórias, que persistiram por todo o 

período de estudo. Os autores concluíram que os dois tipos de materiais utilizados 

não mostraram potencial osteoindutivo, o que, somado a outras características dos 
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materiais cerâmicos, não justifica a sua utilização como material para substituir o 

tecido ósseo. 

Nos animais do Grupo II houve progresso na análise clínica, pois não foi 

observada formação de exsudato purulento como no grupo anterior. Entretanto, na 

análise histológica observou-se presença de importante infiltrado típico de área 

inflamada. 

Após 5 dias da inoculação do material via subcutânea desencadeou-se um 

processo inflamatório exacerbado com edema, exsudato e intensa hiperemia com 

grande quantidade de neutrófilo na região central do implante. 

Entre 7 e 9 dias da inoculação do material via subcutânea ocorreu a 

formação de uma espessa cápsula fibrosa ao redor do material e este se mostrou 

envolvido por macrófagos, células gigantes multinucleadas (CGM) e alguns 

neutrófilos. A constituição do material dificulta a vascularização, sendo o seu interior 

preenchido pelo exsudato e células inflamatórias, com áreas de morte celular. 

Oliveira et al (1993), ao implantarem hidroxiapatita no tecido subcutâneo de 

ratos observaram, no período de 24 horas após o procedimento cirúrgico uma 

inflamação aguda intensa, com grande número de polimorfonucleares. Aos 7 dias 

houve formação de granulomas do tipo corpo estranho, com predominância de 

macrófagos e células gigantes multinucleares envolvendo o material; aos 21 e 30 

dias esse granuloma apresentou-se mais maduro; aos 60 dias houve redução no 

seu volume, havendo a presença de células gigantes multinucleares. 

Pescinini et al (1996), implantaram no tecido conjuntivo subcutâneo de ratos 

implantes de tubos de polietileno contendo hidroxiapatita, pasta de Walkhoff e 

associação hidroxiapatita/pasta de Walkhoff em períodos pós-operatórios de 7, 30 e 

60 dias. No período de 7 dias, a pasta de Walkhoff apresentou resposta inflamatória 
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mais intensa, enquanto os grupos hidroxiapatita e associação hidroxiapatita/pasta de 

Walkhoff apresentaram respostas de menor intensidade e similares entre si. Já no 

período de 30 dias todos os materiais analisados mostraram resultados similares 

caracterizados pela presença de tecido conjuntivo fibroso junto ao material. E aos 60 

dias, todos os materiais apresentaram fibrose e encapsulamento, ocorrendo com 

maior intensidade no grupo da hidroxiapatita. 

A constante presença de um processo inflamatório exacerbado nos dois 

tipos de hidroxiapatita pode também ser devido a não esterilização do material, 

sendo esta uma das dificuldades deste estudo. 

A constante presença de um processo inflamatório exacerbado nos dois 

tipos de hidroxiapatita testadas pode ser devida, também, a princípio pela não 

esterilização do material. 

Frente a esses resultados, um processo de esterilização foi padronizado 

para afastar todas as possibilidades de contaminação do material. Para isso, o 

material foi submetido a testes microbiológicos após a confecção do material onde 

se constatou após análises de microscopia óptica a contaminação do mesmo por 

bactérias Gran positivas e negativas o que impede a fidelidade do teste de 

biocompatibilidade. Pode-se afirmar que a seleção de um processo de esterilização 

eficiente foi um dos grandes desafios do presente estudo. Houve, ainda, a 

necessidade de adequação do material em frascos plásticos fechados 

hermeticamente com o intuito de prevenir contaminação. Adicionalmente o uso do 

tubo plástico hermeticamente fechado previne a evaporação de água permitindo a 

apresentação do material na forma pastosa. O processo de esterilização foi alvo de 

grande importância nesse trabalho, em razão das características peculiares do 
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material (forma de pasta e nanoparticulado). Em síntese, o material deveria estar 

estéril, também, em seu interior e sem alterações de sua estrutura física. 

Existem algumas maneiras de se conseguir a esterilização de determinados 

materiais como a utilização de estufas, autoclaves e óxido de etileno. No entanto, 

esses métodos podem modificar, alterar a estrutura por aquecimento, excesso de 

umidade ou mesmo pela remoção de partículas de água do material, alterando sua 

consistência inicial.  

A descoberta da radiação gama por Paul-Villard (1900) na França ganhou 

um impulso significativo com o advento dos reatores nucleares. Esses emissores de 

raios gama têm se tornando populares na esterilização de materiais nas áreas 

médicas e industriais com capacidade de produção de radioisótopos com cobalto 60. 

A radiação com raios gama possibilita inúmeras vantagens como capacidade de 

destruir microrganismos contaminantes não provocando alterações significantes na 

temperatura dos materiais irradiados, preservando, assim, as suas propriedades e 

características. O alto poder penetrante da radiação permite que vários tipos de 

materiais possam ser esterilizados. É um método considerado muito seguro por não 

apresentar resíduos ou radioatividade nos produtos e por ser completamente 

automatizado. Em síntese, é um processo simples, fácil de controlar (tempo de 

exposição ou dose), e deve-se estabelecer por meio de testes microbiológicos a 

dose mínima de exposição para atingir a esterilidade necessária (Paul-Villard 2011). 

Com relação à radiação gama utilizada na presente investigação, relatou-se 

que o processo utiliza uma fonte de Cobalto 60 e os elétrons de alta energia 

emitidos por aceleradores lineares apresentam boa compatibilidade com materiais 

descartáveis em geral. A radiação não interage com o núcleo dos átomos, apenas 
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penetra nos materiais sem os tornar radioativos. O que ocorre é a ruptura da 

estrutura do DNA dos agentes concomitantes e desencadeando reações químicas. 

Nesse intuito, o processo de esterilização que atendesse as características 

do material proposto, foi o processo de esterilização por raios gama. A escolha desta 

técnica traz inúmeras vantagens como a destruição de organismos contaminantes 

sem aumento significante da temperatura dos materiais irradiados (Paul Villard 

2011), preservando suas propriedades e características. Por se tratar de uma pasta, 

este método, ainda, tem um alto poder de penetração. Para isso o material foi 

exposto a radiações em três intensidades distintas de 15, 25 e 50 GKy, onde se 

preconizou a menor dose de radiação, o que vem de encontro a literatura (Paul 

Villard 2011) que relata que a menor dose deve ser avaliada microbiologiamente, 

afim de se proteger a estrutura física do material, evitando expor o material a doses 

mais altas sem real necessidade.  

Após a exposição das três doses as amostras dos materiais foram 

novamente submetidas à avaliação microbiológica, onde constatou-se a ausência de 

contaminação nas três doses. Optou-se, portanto, pela menor dose para que não 

houvesse a possibilidade de alterações estruturais do material, ou seja, que não 

alterasse sua estrutura nanoparticulada. Em síntese, a radiação gama é considerada 

muito segura por não apresentar resíduos ou radioatividade nos produtos. Segundo 

Trends in radiation sterilization of health care Vienna: International Atomic Energy 

Agency (IAEA 2008). não interage com o núcleo dos átomos, apenas penetra nos 

materiais, sem deixar esses materiais radioativos, ocorrendo a ruptura do DNA dos 

agentes contaminantes. 
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Novamente o material foi levado à unidade de síntese para avaliações pós 

esterilização, com intuito da certificação da estrutura física, confirmando dessa 

forma, que a esterilização foi eficaz, também, do ponto de vista estrutural.  

Em síntese, o presente trabalho seguiu várias etapas com um protocolo 

lógico e coerente, iniciando desde a elaboração do material, por meio de testes 

laboratoriais possibilitando padronizar as características estruturais do material 

(forma de pasta). Para isso, os estudos piloto, se tornaram fatores de suma 

importância na busca do material ideal antes de se iniciar o teste de 

biocompatibilidade propriamente dito. O aprimoramento da técnica cirúrgica a ser 

empregada, compreensão das manifestações fisiológicas locais e possíveis agentes 

químicos agressores relacionados nas etapas de confecção do material foram de 

suma importância para a padronização do presente trabalho. Foi possível, assim, 

estabelecer um método de esterilização confiável passível de análise microbiológica 

com comprovação da esterilização do sistema empregado. 

A análise dos resultados expressas por meio dos cortes histológicos foi 

realizada de forma descritiva utilizando-se microscopia óptica. A metodologia 

utilizada nesta fase do trabalho foi proposta por Granjeiro et al (1993). 

Após a definição do processo de esterilização e adequação do material, o 

mesmo foi inserido no subcutâneo dos animais com uma seringa de insulina, sem 

agulha, utilizada com o propósito de padronizar a quantidade de material. A 

realização de todo o procedimento cirúrgico foi realizado pelo mesmo operador. 

No dorso do animal, local de inserção do material, todas as espécimes 

tiveram um dos lados participando como grupo controle e o outro do grupo 

experimental. O lado direito foi eleito como lado de controle e o lado esquerdo do 

animal como grupo experimental. Ambos os lados tiveram a mesma forma de incisão 
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e divulsão dos tecidos e suturados posteriormente. Dessa forma, foi possível 

comparar os eventos histológicos com a presença do material a ser testado com um 

grupo sem material inserido. 

Após a eutanásia dos animais e observação dos fenômenos ocorridos por 

meio de microscopia óptica, constatou-se que no grupo controle aos 3, 7, 14, 21, 40 

e 60 dias pós-cirurgia, o tecido subcutâneo na área da lesão não apresentava 

alterações anormais. Histologicamente da região cutânea para os tecidos 

subjacentes, eram observadas as seguintes características: tecido epitelial 

pavimentoso estratificado queratinizado contínuo em toda a sua extensão, com 

presença de folículos pilosos; tecido conjuntivo denso não modelado na derme com 

presença de unidades secretoras e ductos de glândulas sebáceas e numerosos 

adipócitos na hipoderme; tecido muscular esquelético, com alguns feixes 

intercalados por nervos e vasos sanguíneos; e tecido conjuntivo frouxo, contendo 

capilares sanguíneos e outros vasos de pequeno calibre. 

No grupo experimental, decorridos 3 dias pós-cirurgia, foi constatado que o 

material enxertado promoveu necrose local e intensa migração de células 

inflamatórias. Macedo, Jardini e Carvalho (1995) verificaram a análise histológica de 

7, 14, 21e 30 dias, mas não relatam necrose tecidual, apesar de haver reação 

inflamatória por todos os períodos. Calixto (2001) relata que todo material inserido 

em um organismo provoca uma reação inflamatória, mas de intensidade variada. 

Conforme observado na presente investigação, já nos 3 dia houve necrose, evento 

não compatível com os primeiros dias de inserção de um biomaterial. 

Aos 7 dias, o material, ainda apresentou presença de tecido necrosado, 

aumentando enormemente seu volume. Oliveira et al (1993), também encontraram 

intensa reação inflamatória, mas sem a presença de necrose nas áreas 
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circunscritas, ou seja, aos 7 dias, houve a formação de granulomas do tipo corpo 

estranho. Pescinini et al (1996), em estudo semelhante, também observaram em 7 

dias resposta inflamatória, mas sem a presença de necrose. Zambuzzi (2005) 

utilizando osso bovino no subcutâneo de ratos mostrou que nos 10 primeiros dias, 

havia poucas células na região central do tecido de granulação, provavelmente 

devido à grande quantidade de material compacto utilizado. Já, aos 14 dias o 

volume da região do enxerto diminuiu acentuadamente ficando apenas uma 

pequena região central contendo uma substância gelatinosa envolta por células 

epitelióides/macrófagos atuando na remoção do material oriundo da necrose. A 

densa cápsula que envolve essa substância gelatinosa era caracterizada pela 

presença de um granuloma tipo corpo estranho composto por restos de material 

envolto por macrófagos e células gigantes multinucleadas e tecido necrosado, o que 

mostra que aos 14 dias a região já se encontrava próxima dos padrões de 

normalidade. Aos 21 dias a formação cística já havia desaparecido e o volume da 

região do enxerto reduzido acentuadamente e nos períodos de 40 e 60 dias, em 

toda a região enxertada, o material já não estava presente e o tecido subcutâneo 

mostrava-se reparado e com características similares ao observado no grupo 

controle. Isto demonstra a velocidade de reabsorção das partículas de hidroxiapatita, 

o que normalmente não ocorre com outros materiais de diferentes tamanhos de 

partículas medidos em micrômetros, pois nesses casos ocorre a fibrose e o 

encapsulamento e essas partículas podem permanecer por meses ou anos até sua 

total degradação. 

Para que um biomaterial possa ser considerado biocompativel deve 

apresentar um infiltrado inflamatório crônico moderado sem a presença significante 
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de polimorfonucleares, linfócitos ou células plasmáticas, descartando uma reação 

imunológica significativa em resposta ao material de enxertado (Zambuzzi 2005). 

No entanto, para que um material possa ser considerado biocompatível não 

deve haver necrose inicial como a ocorrida no presente trabalho, ocorrendo sua 

reabsorção em 45 dias. Este fato (a reabsorção em 45 dias) abre novas perspectivas 

para aprimoramento do material. A provável hipótese, desta necrose se deve a 

presença de algumas moléculas de amônia, e, como descoberto recentemente a 

contaminação do material por pequenas quantidades de bário. Ambos (amônia e 

bário) podem ser facilmente excluídos durante a síntese o que permite prever futuro 

promissor para o material aqui estudado como osteocondutor. 
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7  CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados mostraram que a hidroxiapatita nanoparticulada não 

apresentou biocompatibilidade especialmente nas fases iniciais do experimento. 

Houve reabsorção total após 45/60 dias. 
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ANEXO 1 - Relatório técnico: Teste de biocompatibilidade 
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ANEXO 2 - Ofício de aprovação do projeto emitido pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Animais da Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo-USP 
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Ofício de aprovação de alteração do título do projeto emitido pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa em Animais da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade 

de São Paulo-USP 

 


