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Resumo 

 

IMPLANTES CERÂMICOS E METÁLICOS - CARACTERIZAÇÃO DA 
OSTEOINTEGRAÇÃO POR IMUNO-HISTOQUÍMICA, LECTINA-
HISTOQUÍMICA E MARCADORES FLUORESCENTES 

 

Kalan Bastos Violin 

RESUMO 

 
Biomateriais, cerâmicos ou metálicos, para emprego em tecido ósseo, são importantes 

ferramentas na medicina regenerativa com intuito de reparar, restaurar, restituir, sustentar, tratar e 

substituir tecido lesionado. A análise da resposta biológica aos biomateriais é um grande desafio, 

considerando os aspectos inerentes do tecido ósseo mineralizado e as características físicas dos 

biomateriais. A compreensão do comportamento celular envolvido nesse conjunto tem o intuito de 

desenvolver biomateriais mais aptos e adequados ao tecido ósseo o qual ele é destinado. O 

objetivo deste estudo foi avaliar a osteointegração de implantes cerâmicos e metálicos após 

ensaio in vivo, por meio de técnicas histoquímicas com colorações de Giemsa-Eosina (GE), 

Hematoxilina-Eosina (HE), Tricrômico de Masson-Goldner (MG), Tricrômico de Masson (TM), 

Tricrômico de Gomori (GO) e Picrossírus (PS), Azul de Toluidina (AT) além de técnicas imuno-

histoquímica (IHQ), lectina-histoquímica (LHQ) e marcadores fluorescentes. Implantes cerâmicos à 

base de fosfatos de cálcio: hidroxiapatita (HAp), β-fosfato tricálcico (β-TCP) e mistura dos dois 

(BCP) 1:1 em peso, foram produzidos por gelcasting de espuma e pela inovadora técnica da “bola 

de neve”. Os implantes à base de titânio comercialmente puro (Ticp) e da Liga Ti-13Nb-13Zr (Liga) 

foram produzidos por metalurgia do pó; sendo macroporosos, com a adição de diferentes 

polímeros naturais, ou microporosos, com elevadas densidades, submetidos a diferentes 

tratamentos de superfície. A avaliação da osteointegração foi realizada em tíbia de coelhos após 

períodos de reparação, em conjuntos osso-implante: não-descalcificados e descalcificados. Na 

análise histológica por microscopia óptica com colorações histoquímicas, os conjuntos 

apresentaram crescimento ósseo com osteointegração em todos os implantes. A análise por 

fluorescência mostrou as fases e áreas marcadas de acordo com o período de aplicação do 

marcador, indicando intenso remodelamento ósseo em todo o osso, o crescimento ósseo no 

interior dos poros e ao redor dos implantes para os marcadores tetraciclina e calceína. Com a 

análise de IHQ foram avaliados os marcadores para osteopontina (OP), osteonectina (ON) e 

osteocalcina (OC), e com LHQ foram avaliadas 5 lectinas. O melhor marcador por IHQ foi para 

OP, havendo correlação entre a marcação com WGA pela LHQ e OP pela IHQ. A técnica de LHQ 

foi bem sucedida em criar perfis de comparação entre os biomateriais. A maior marcação por 

RCA-1 para todos os implantes cerâmicos e metálicos, indicam que esta é um promissor marcador 

para diferenciação em estudos de osteointegração, bem como a marcação por sWGA e PNA nos 

implantes de Liga. 

 



Abstract 

CERAMIC AND METALLIC IMPLANTS - OSSEOINTEGRATION CHARACTERIZATION 

BY IMMUNOHISTOCHEMISTRY, LECTINHISTOCHEMISTRY AND FLUORESCENT 

MARKERS  

 

Kalan Bastos Violin 

ABSTRACT 

 
The use of biomaterials in bone, whether ceramic or metallic, are important tools for regenerative 

medicine aiming to repair, restore, restitute, support, treat and substitute damaged tissue. The 

evaluation of biological response towards biomaterials is a big challenge considering the inherent 

aspects of mineralized bone tissue and physical characteristics of biomaterials. The understanding 

of the cellular behavior involved will propitiate the development of more fit and adequate 

biomaterials to the targeted bone. The objective of this study was to evaluate the osseointegration 

of ceramic and metallic implants after in vivo testing on bone, with histochemical staining 

techniques’ as Giemsa-Eosin (GE), Hematoxylin-Eosin (HE), Masson-Goldner’s Trichrome (MG), 

Masson’s Trichrome (MT), Gomori’s Trichrome (GT), Picrosirius Red (PS), Toluidine Blue (TB), 

besides Immunohistochemistry (IHC), Lectinhistochemistry (LHC) and Fluorescent labeling. The 

ceramic implants were produced using calcium phosphates: hydroxyapatite (HAp), β-tricalcium 

phosphate (β-TCP) and their biphasic mixture (BCP) 1:1 by weight, as ceramic foam by gelcasting 

or as ceramic spheres obtained by the innovative Snowballing technique. The metallic implants 

were produced using commercially pure titanium (cpTi) and alloy Ti-13Nb-13Zr (Alloy) by powder 

metallurgy, using natural polymers as additives to achieve macroporosity and microporous without 

additives and different surface treatments. The osseointegration evaluation was performed on 

implanted tibia bone of New Zealand White rabbits after repair period in bone-implant samples 

either decalcified or undecalcified. Histological analysis of stained slides with optical microscopy 

showed samples with bone ingrowth and osteointegration on all implants. The Fluorescent analysis 

evidenced the bone growth phases and areas according to each marker injection period. Intense 

remodeling process throughout the bone, bone ingrowth inside the pores and surrounding the 

implants was observed with the markers tetracycline and calcein. The IHC analysis was performed 

using markers for osteopontin (OP), osteocalcin (OC) and osteonectin (ON), and LHC analysis 

using five lectins. The best marker by IHC was OP; with correlation between the result of lectin 

WGA and the antibody for OP. The LHC technique was successful creating profiles for comparison 

between biomaterials. The results of RCA-1 for all ceramic and metallic implants indicates that this 

is a promising marker for differentiation at osseointegration studies, as well as the results of sWGA 

and PNA for Alloy implants. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

Os biomateriais são importantes ferramentas para o auxílio da reparação e restituição da 

função de tecidos ou sua substituição. Nas áreas neurocirúrgicas e médico-ortopédicas o 

grande foco de atuação é no tratamento de afecções ósseas de múltiplas origens, sejam 

traumáticas, genéticas, neoplásicas, metabólicas ou infecciosas. Assim esses 

biomateriais podem ser usados para estabilizar, substituir, preencher e restituir funções 

ósseas. O grande desafio para obter sucesso nessas intervenções é que ocorra 

osteointegração, crescimento ósseo ou substituição do biomaterial por osso. O estudo da 

reação óssea frente aos biomateriais implantados, ajuda a adequar a produção dos 

mesmos para obter um melhor resultado durante o processo de reparação. Para isso 

marcadores celulares devem ser identificados e o comportamento tecidual precisa ser 

compreendido com o intuito de guiar o desenvolvimento de biomateriais mais apropriados 

e aptos para a implantação. Assim, a pesquisa de proteínas e glicoproteínas específicas 

indicadoras de crescimento ou remodelamento ósseo em conjunto com a análise de 

marcadores ósseos diretos como marcadores fluorescentes que se depositam no osso 

em formação, são ferramentas importantes e que trarão grande benefício. 
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 INTRODUÇÃO 1.
 

 Os benefícios na restauração óssea oferecida por biomateriais, como 

estabilização imediata, velocidade na reparação e estímulo à orientação de crescimento 

ósseo, favorecem o desenvolvimento de biomateriais para serem aplicados em tecidos 

ósseos, tendo como objetivo restituir a forma e a função após eventos traumáticos e 

processos patogênicos que tenham alterado e prejudicado o desempenho do tecido 

ósseo no organismo. O sucesso desses biomateriais depende de suas características 

físicas, químicas e funcionais, em contato com o organismo, para que assim consigam 

junto ao tecido ósseo osteointegrar. O processo de remodelação óssea é orquestrado 

pela combinação das respostas teciduais, envolvendo a resposta humoral e celular. A 

resposta humoral é realizada pelo soro e seus componentes proteicos, e na resposta 

tecidual celular várias células estão envolvidas no processo de reparação, sendo que os 

osteoclastos e os osteoblastos são as principais células responsáveis pela reabsorção e 

formação óssea, respectivamente. Durante o processo de reparo ósseo, o periósteo e o 

endósteo são responsáveis pela nutrição e manutenção do fornecimento de osteoblastos, 

permitindo a regeneração e reparo do osso. A avaliação da osteointegração dos 

biomateriais se faz necessária para adequar os implantes à utilização em humanos 

embora muito dessa interação seja conhecida, eventos celulares e características físicas 

que controlam o sucesso, ou insucesso, dos biomateriais ainda não estão completamente 

elucidados. Modificações nas características de novos biomateriais, como, composição, 

formato e porosidade alteraram o resultado da implantação, assim, existe a necessidade 

de reavaliações para observar a resposta tecidual quando desenvolvido e implantado um 

novo biomaterial. 

 A necessidade de biomateriais vem da demanda frente aos inúmeros 

acometimentos e enfermidades ósseas que necessitam de intervenção médico cirúrgica, 

seja na área neurocirúrgica, ortopédica ou odontológica. Para substituir o tecido ósseo e 

restituir suas funções fisiológicas é necessário que os implantes apresentem 

características físicas, químicas e mecânicas de acordo com a requisição do osso em 

questão, como, módulo de elasticidade similar ao do osso, ausência de toxicidade, entre 

outras. Etapas do processamento dos materiais podem alterar essas características, 

elevando o número de variáveis a serem consideradas ao avaliar cada biomaterial 1.  

 O osso por ser um tecido de sustentação cuja função principal é suportar e 

transmitir cargas requer que os biomateriais possuam resistência mecânica adequada ao 

local e à função de onde será implantado. Por ser um tecido complexo a requisição 
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mecânica de um osso pode variar conforme a localização dele no corpo, a qual deve ser  

avaliada, assim os biomateriais devem ser empregados de acordo com essas requisições 

e suas características físicas. 

 Uma classe importante de biomateriais são as cerâmicas de fosfatos de cálcio, 

como, hidroxiapatita (HAp), β-fosfato tricálcico (β-TCP), e suas composições bifásicas 

(BCP). Essas cerâmicas são recomendadas para diversas aplicações, pois possuem 

características positivas em relação ao comportamento biológico, biocompatibilidade, 

bioatividade e osteocondutividade 2. A boa aceitação das cerâmicas de fosfatos de cálcio 

pelo organismo é decorrente da semelhança de sua composição química com a matriz 

óssea mineralizada. Suas aplicações podem envolver próteses para reposição, ou 

suporte, em partes do fêmur, joelho, dentes, reparos decorrentes de problemas de 

periodontia, reconstrução maxilofacial com aumento e estabilização do maxilar, acessos 

cranianos para intervenção neurocirúrgica, ou preenchimento de cavidades ósseas, após 

remoção de tumores 3. A abrangência de utilização dos biomaterial cerâmicos à base de 

fosfatos de cálcio é limitada por causa da sua baixa resistência mecânica. Atualmente os 

biomateriais não se restringem a preencher espaços vazios, mas também desempenham 

funcionalidades específicas, promovendo um ambiente adequado durante todo o estágio 

de reparação; desta forma consegue-se estimular uma resposta biológica em função de 

suas propriedades 4, 5. 

 O processo de osteointegração utilizando cerâmicas à base de fosfatos de cálcio 

pode ser otimizado, não apenas com o uso de materiais que possuem composição 

química semelhante à do osso, mas também com a mimetização da estrutura óssea 

inorgânica, visando estimular uma resposta biológica favorável 6. Essa mimetização pode 

ser feita pela composição do biomaterial, mas principalmente replicando a arquitetura do 

osso além de formação de macroporos na estrutura 7. A porosidade pode contribuir para 

redução da resistência mecânica da matriz, mas é muito favorável à adesão celular e 

osteointegração 8. A macroporosidade e a interconectividade desses poros são 

características desejadas para mimetizar o osso, através das técnicas de processamento 

empregadas, essas características são responsáveis por permitir crescimento ósseo 

através dos poros, pelo processo de osteocondução. A porosidade aberta é tida como a 

principal característica capaz de conduzir a uma adequada osteointegração e permitir a 

proliferação de células em arcabouços (scaffolds) para engenharia de tecido 9. Assim, o 

caráter poroso de um implante pode favorecer a adesão celular, aumentando a retenção 

de células em seu interior. Em consequência à grande quantidade de poros, há o 
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aumento da área de superfície específica além de micro e mesoporosidades, que 

contribuem na adesão celular e por conseguinte no remodelamento ósseo 10. 

 O processamento por gelcasting de espuma possibilita a obtenção de cerâmicas 

com baixa densidade relativa, caracterizadas como macroporosas. O gelcasting de 

espumas é uma das técnicas coloidais exploradas para obtenção de materiais cerâmicos 

porosos voltados para área médica devido a pequena quantidade de orgânicos (~5% vol.) 

e alto teor de sólidos (mínimo 50% vol.) 11. Tais características minimizam os riscos de 

trincas e retrações exageradas durante o processo de secagem e sinterização, podendo 

melhorar a qualidade final dos implantes 12. O gelcasting de espuma foi desenvolvido 

para ser usado em escala industrial e o processo acompanhou a necessidade de obter 

cerâmicas tecnológicas com formato e dimensões próximos aos finais, em formatos não 

convencionais, com menor custo 13. 

 Outra classe importante de biomateriais para aplicação em ossos são os metais 

dentre os materiais metálicos o titânio e suas ligas são os principais materiais utilizados, 

em substituição ao grupo de metais convencionais, como, aços inoxidáveis, devido a 

suas características de altas resistências mecânica e à corrosão, baixo peso específico e 

propriedades não magnéticas. O titânio comercialmente puro (Ticp) é amplamente 

utilizado, porém o valor do seu módulo de elasticidade (~100GPa) ainda é relativamente 

alto em relação ao tecido ósseo (10~30GPa) 14, 15, 16, neste contexto, a liga Ti-13Nb-13Zr, 

apresenta valores de módulo elástico ao redor de 80 GPa, resistência mecânica da 

ordem de 1.300 MPa e resistência à corrosão superior 17, 18. Uma das técnicas de 

processamento de materiais metálicos que permite a obtenção de estruturas porosas é a 

metalurgia do pó (MP). Nesta técnica são utilizados materiais particulados, na forma de 

hidretos ou metálicos, processados com a composição desejada para realização da 

sinterização. Uma das vantagens desta técnica é a produção de peças com formato e 

dimensões próximos aos finais 19. A manipulação das matérias-primas na forma de 

particulados permite a adição de componentes orgânicos, sendo possível alcançar uma 

satisfatória homogeneidade dos elementos da liga, das misturas e porosidade controlada 
20. 

 Implantes cerâmicos e metálicos porosos permitem a invasão de tecido ósseo no 

interior dos poros produzindo o fenômeno chamado de penetração óssea, este acesso 

pode ser influenciado pela geometria e osteocondutividade da matriz  21. Um implante 

poroso deve ter tamanho de poro suficiente para o desenvolvimento de osso mineralizado 
no interior do material e de tecido vascular para nutrir esse osso. O tamanho ideal dos 
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poros pode variar conforme o material e o local de implantação, é possível encontrar na 

literatura relatos descrevendo que poros interconectados entre 100-400 µm são 

favoráveis ao crescimento ósseo permitindo formação de tecido vascularizado. Apesar de 

poros menores do que 100 µm também permitirem crescimento ósseo, estes podem 

limitar a penetração óssea no interior do implante devido a restrição ao aporte de 

nutrientes e células 22, 23. 

 O sucesso ou insucesso do implante depende da sua interação com o organismo 

enquanto este modula suas respostas inflamatórias frente ao biomaterial implantado. A 

resposta humoral, representada pelas substâncias presentes no soro é o primeiro 

reconhecimento biomolecular do biomaterial realizado pelo organismo. A interação das 

proteínas do soro e a adsorção das mesmas na superfície do implante, recobrindo o 

material, possibilitam que as células do sangue e tecido, reconheçam e orquestrem a 

reparação de acordo com os estímulos quimiotáticos e proteicos presentes 24. 

 O reconhecimento dos estímulos presentes no meio extracelular ocorre por meio 

das proteínas e glicoproteínas de membrana presentes nas células ósseas e células 

sanguíneas. Essas moléculas são as principais responsáveis pela interação e 

reconhecimento do meio extracelular, incluindo a superfície dos implantes, funcionando 

também como elementos de comunicação entre as células. Assim, os fatores celulares 

envolvidos no processo de reparação óssea, que estão presentes durante a 

osteointegração, podem ser avaliados por técnicas histoquímicas clássicas, ou por 

técnicas mais avançadas que tenham possibilidade de identificar moléculas com alta 

especificidade e auxiliar na compreensão dos processos envolvidos na interação osso-

implante.  

 A análise da resposta celular pode ser realizada com o estudo da morfologia por 

meio de colorações como hematoxilina e eosina (HE), uma técnica histoquímica clássica. 

Outra ferramenta importante para avaliar o remodelamento e crescimento ósseo é a 

análise por microscopia de fluorescência, com o uso de marcadores fluorescentes que se 

depositam em conjunto com a produção de matriz óssea como tetraciclina 25. A lectina-

histoquímica (LHQ) é uma técnica histoquímica avançada capaz de reconhecer e marcar 

açúcares e seus resíduos conjugados nas proteínas presentes nos tecidos. Esse 

reconhecimento molecular possui alta especificidade e a marcação utiliza lectinas, 

proteínas de origem não imune, provenientes de vegetais, ou animais. A importância 

desta técnica é reconhecer e evidenciar glicoproteínas 26, 27. A imuno-histoquímica (IHQ) 

é mais uma técnica histoquímica avançada capaz de localizar proteínas, marcadores 
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específicos, em tecidos ou células com base no reconhecimento de alta especificidade do 

conjunto antígeno-anticorpo 28. Com essas técnicas, é possível avaliar mais do que o 

aspecto estrutural constitutivo do osso baseado na morfologia durante o processo de 

reparação, é avaliado também o comportamento celular em comunicação, frente aos 

estímulos do meio em que se encontram as células no momento em que foram coletadas 

e fixadas. Identificar quais biomateriais ou processos são mais favoráveis 

molecularmente para as células ósseas é uma etapa importante para a caracterização e 

avanço dos mesmos. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

A compilação de conhecimentos das diversas áreas relacionadas ao tema biomateriais e 

as interações destes com tecidos faz-se necessária, a fim de relacionar e explicar as 

possíveis interferências desses materiais no sistema biológico. Neste capítulo é 

apresentada a importância da interação dos implantes cerâmicos e metálicos com o 

tecido ósseo (alvo desses implantes). Esses fatores são destacados para dar relevância 

ao trabalho, relativo à forma de avaliação dos materiais, bem como as características que 

influenciam na osteointegração em relação às técnicas de caracterização. 

. 
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 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 2.
 

O tecido ósseo é o principal responsável por fornecer ao organismo estabilidade e 

sustentação, sendo, desta maneira, o órgão receptor de todos os sistemas de implantes 

ortopédicos e dentais, e um dos responsáveis pelo sucesso de procedimentos de 

dispositivos implantados e protéticos. Além de ser um tecido de sustentação altamente 

especializado, é capaz de modificar sua própria arquitetura para atender a fatores físicos 

e hormonais. O processo de remodelação óssea exige uma interação entre as células 

presentes no tecido, como osteoblastos e osteoclastos 29. No processo de reparo, as 

células progenitoras ósseas são provenientes principalmente do periósteo que recobre o 

osso externamente e do endósteo que recobre a parte medular do osso, os quais são 

responsáveis pela nutrição, manutenção e fornecimento de osteoblastos, assim 

auxiliando e atuando no reparo do tecido ósseo 30, 31. 

 A pesquisa na área de biomateriais busca atender as necessidades de 

dispositivos que irão substituir ou reparar tecidos (órgãos) perdidos e/ou lesionados. No 

caso de implante endósseo, o material deve apresentar como características: 

biocompatibilidade, habilidade de suportar e transferir cargas, osteocondutividade, manter 

a homeostase dos tecidos adjacentes, devendo ser passível de esterilização e ter 

longevidade “in situ” 32, 33. Hoje, polímeros, metais e cerâmicas vêm sendo utilizados na 

implantodontia, oferecendo variedade de propriedades mecânicas, físicas e químicas, 

atendendo aos requisitos desejáveis para uma reabilitação duradoura 34. Em geral, a 

análise da biocompatibilidade de um material é realizada por meio de dois tipos de 

ensaio: in vitro e in vivo 35. Ambos apresentam limitações, sendo que, os experimentos in 

vivo se mostram mais próximos da aplicação clínica em humanos, mesmo com as 

diferenças metabólicas significativas entre as espécies 36, 37. Quando se utiliza um modelo 

animal para implantação deve-se considerar o tamanho e a quantidade de implantes que 

podem ser implantados em um mesmo animal; no exemplo de coelhos, de acordo com a 

norma (International Standard ISO 10993-6, 1994) implantes cilíndricos devem ter em 

torno de 2 milímetros de diâmetro e um máximo de 6 implantes podem ser colocados por 

coelho, independente da localização. Embora, amplamente utilizado como modelo 

animal, pelas suas vantagens na manipulação e tamanho, a microestrutura óssea do 

coelho difere da humana. No entanto nenhum modelo animal para pesquisa de implante 

ósseo, seja com o uso pequenos ruminantes, suínos ou até mesmo cães, é um modelo 
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perfeito em relação a macroestrutura e microestrutura óssea, composição ou 

remodelação do tecido. Sendo assim, o coelho pode ser usado, tanto para estudos 

translacionais quanto, para estudos básicos iniciais 38. 

 

Implantes cerâmicos 

Cerâmicas de fosfatos de cálcio, como, a hidroxiapatita (HAp), β-fosfato tricálcico 

(β-TCP), e composições bifásicas (BCP), derivadas destas duas, podem ser 

recomendadas para diversas aplicações, pois possuem características positivas em 

relação ao comportamento biológico, biocompatibilidade, bioatividade e 

osteocondutividade 2. A boa aceitação destas cerâmicas pelo organismo é decorrente da 

semelhança de composição química com a matriz óssea mineralizada 3. Suas aplicações 

podem envolver próteses para reposição, ou suporte, em partes do fêmur, joelho, dentes, 

tendões, reparos decorrentes de problemas de periodontia, reconstrução maxilofacial 

com aumento e estabilização do maxilar, acessos cranianos para intervenção 

neurocirúrgica, ou preenchimento de cavidades ósseas, após remoção de tumores. 

Atualmente os biomateriais não se restringem a preencher espaços vazios, mas também 

desempenham funcionalidades específicas, promovendo um ambiente adequado durante 

todo o estágio de reparação; desta forma consegue-se estimular uma resposta biológica 

em função de suas propriedades 39.  

A hidroxiapatita é, cristalograficamente, mais similar ao osso natural do que o β-

TCP, mas sua absorção pelos osteoclastos é extremamente baixa comparada ao β-

fosfato tricálcico; a velocidade de absorção do β-TCP é de 3 a 12 vezes mais rápida do 

que para HAp estequiométrica 40. Um implante ósseo constituído de HAp permanecerá 

mesmo depois de 3 ou 4 anos de implantação, o β-TCP, será reabsorvido parcialmente, 

em períodos de 6 a 15 semanas dependendo da estequiometria, porosidade e tamanho 

de grânulo, 41, 42. 

Um fator que contribui para o sucesso dos fosfatos de cálcio como implantes é a 

existência nas superfícies do material, de uma organização com morfologia semelhante 

ao que é observado na superfície dos canalículos de osteócitos 43, 44, 45. Estas 

observações sugerem que a presença deste material com essa morfologia específica, 

seja um dos componentes, que contribui para regeneração óssea observada na interface 

entre o osso e o implante, mesmo após curto período de implantação 46. 
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Tem-se verificado que componentes bifásicos de fosfatos de cálcio (BCP) 

possuem uma habilidade de regeneração óssea melhor do que um dos precursores 47, 48. 

O β-TCP, mais solúvel, promove a liberação de íons dos elementos Ca e P para 

mineralização óssea, enquanto a HAp estabelece ligações interfaciais, dando suporte 

para osteocondução 49. Esta combinação induz a uma reatividade mais rápida e efetiva, 

permitindo uma incorporação bem sucedida do material no leito ósseo. Esta reatividade 

diferenciada deve-se, em parte, aos fenômenos da interface (osso-implante) que 

envolvem a presença de íons cálcio e fósforo na interface, representando um processo 

dinâmico, responsável pela adsorção seletiva de biomoléculas 50. A natureza e orientação 

dessas biomoléculas têm consequências diretas no recrutamento, ancoragem, 

proliferação e diferenciação celular, que contribuem para o remodelamento ósseo e 

finalmente para a resistência da interface 51. Sabe-se da literatura 1 que esta sucessão de 

eventos biológicos pode ser incitada pela presença de uma matriz extracelular não-

colágena, composta por uma fase mineral, com fosfato de cálcio, componentes 

essenciais para regeneração óssea, capazes de gerar um íntimo contato (da ordem de 

microns) com o osso. Este fenômeno denomina-se osteointegração, induzindo a uma 

união direta entre o implante e osso 52. 

O processo de osteointegração utilizando cerâmicas à base de fosfatos de cálcio 

pode ser otimizado, não apenas com o uso de materiais que possuem composição 

química semelhante à do osso, mas também com a mimetização da estrutura óssea 

inorgânica, visando estimular uma resposta biológica favorável. Neste sentido, a 

porosidade presente é um dos fatores mais relevantes; em geral, um implante cerâmico 

deve conter porosidades com distribuições variando da microporosidade (até 3µm) à 

macroporosidade (50µm – 1000µm) 53. Normalmente, a micro e mesoporosidade são 

características intrínsecas do material utilizado, podendo apresentar uma forte influência 

das condições de sinterização 7. Estes tipos de distribuição de poros podem contribuir 

para redução da resistência mecânica da matriz, mas é muito favorável à adesão celular 

e osteointegração 8. A macroporosidade e a interconectividade são características 

inerentes à técnica de processamento adotada, sendo também responsáveis por permitir 

crescimento ósseo através dos poros, pelo processo de osteocondução 9. A porosidade 

aberta é tida como a principal característica capaz de conduzir a uma adequada 

osteointegração e permitir a proliferação de células contribuindo assim no remodelamento 

ósseo 6, 10. 
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Uma estrutura macroporosa com porosidade aberta pode ser idealizada pela 

obtenção de um reticulado com controlada configuração de poros (tamanho, forma e 

distribuição), constituído por cerâmicas de natureza biocompatível e osteocondutora, 

como a HAp, o β-TCP, e as composições bifásicas. Mesmo estas cerâmicas sendo 

classificadas como frágeis, são utilizadas com bastante frequência na forma porosa se a 

aplicação não necessita de alta resistência mecânica, pois suas propriedades biológicas 

superam sua deficiência mecânica. A presença de uma estrutura porosa nos implantes 

permite a invasão de tecido ósseo, este acesso pode ser influenciado pela geometria dos 

poros e osteocondutividade da matriz. Sabe-se da literatura que um implante poroso deve 

ter tamanho de poro suficiente para o desenvolvimento de osso mineralizado. Em geral, 

acredita-se que tamanhos de poros entre 100-400 µm sejam ótimos, desde que 

apresentem interconectividade, permitindo acesso para circulação sanguínea e formação 

de tecido vascularizado 54. Em geral, células de mamíferos tem em média 10 µm, 

portanto, poros menores que 10 µm dificilmente serão permissivos ao crescimento 

ósseo55. O tamanho dos canais mais próximos aos valores ótimos preconizados aos 

poros, melhoram o acesso pelos fluidos corpóreos, favorecendo atividade de 

osteoblastos e nova formação óssea 56. 

O tamanho dos poros interconectados e canais, é o fator limitante para a 

osteocondução ser efetiva e atingir o interior do implante. Muitos materiais porosos 

apresentam porosidade elevada, mas, sem comunicação entre os poros, o que inviabiliza 

qualquer crescimento de tecido no interior do implante 47, 48. A osteocondução pode variar 

de acordo com a natureza do implante, no caso do titânio por exemplo, poros no intervalo 

de 50-125 µm já são considerados satisfatórios 57. Para cerâmicas de HAp, o tamanho 

ótimo de poros foi estimado entre 100 – 500 µm 58, 59. 

Nos últimos anos, o desenvolvimento de materiais porosos tem motivado o 

desenvolvimento de várias tecnologias 60, 61; existem várias rotas obtendo-se os mais 

diferentes tamanhos e configurações de poros, com um custo relativamente baixo, como: 

incorporação de soluções voláteis; método sol-gel; aerogéis obtidos por secagem 

subcrítica de géis inorgânicos; processamento GASAR, muito usado para produzir metais 

porosos e algumas cerâmicas; sinterização de material com inclusão de esferas 

degradáveis; réplica de estrutura polimérica porosa; espumas a partir de suspensões 

cerâmicas (gelcasting) 53, 54. 

O processamento por gelcasting, por exemplo, possibilita a obtenção de 

cerâmicas desde altamente densas, até as de baixa densidade, caracterizadas como 
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macroporosas. Neste último caso, a metodologia recebe a denominação de gelcasting de 

espumas 62. O gelcasting de espumas é uma das técnicas coloidais exploradas para 

obtenção de materiais cerâmicos porosos voltados para área médica devido a pequena 

quantidade de orgânicos (~5% vol.) e alto teor de sólidos (mínimo 50% vol.) 11. Tais 

características minimizam os riscos de trincas e retrações exageradas durante o 

processo de secagem e sinterização, podendo melhorar a qualidade final dos implantes 
12. O gelcasting foi desenvolvido para ser usado em escala industrial e o processo 

acompanhou a necessidade de obtenção de cerâmicas tecnológicas no formato próximo 

ao final, em formatos não convencionais, com menor custo, quando comparado a outras 

técnicas, como, moldagem por injeção 13.  

 

Implantes metálicos 

 Na área de implantes metálicos, o titânio e suas ligas são os principais materiais 

utilizados em substituição ao grupo de metais convencionais, como, aços inoxidáveis, 

devido a suas características de alta resistência mecânica e à corrosão, baixo peso 

específico e propriedades não magnéticas. O valor do módulo de elasticidade do titânio 

comercialmente puro (Ticp) (~100GPa) é bem mais baixo do que o do Aço 316L 

(~193GPa), metal bastante usado como implante, apesar do alto módulo de elasticidade 

e susceptibilidade à corrosão localizada pontual 63. Materiais com alto módulo de 

elasticidade podem promover a concentração de tensões no tecido ósseo adjacente 

aumentando o efeito de reabsorção, e consequentemente diminuindo o tempo de vida do 

implante, já que o módulo de elasticidade do tecido ósseo é de 10-30GPa 14, 15, 16. As ligas 

titânio-alumínio-vanádio (Ti-6Al-4V) são vastamente utilizadas em implantes ortopédicos, 

embora também possuam módulo elástico relativamente alto (~120GPa), além  de que os 

elementos alumínio e vanádio no organismo podem causar desordens neurológicas 64. 

 Assim, outras ligas de titânio vêm sendo desenvolvidas para atender os quesitos 

de baixo módulo de elasticidade, elevada resistência à corrosão e mínimo potencial 

tóxico. Ligas β de titânio ou near-β, contêm elementos de liga, como, molibidênio, nióbio, 

zircônio, tântalo ou ferro; e quando comparadas com as ligas α + β, apresentam elevada 

resistência mecânica e podem apresentar módulos elásticos menores que a liga Ti-6Al-

4V. Porém, a biocompatibilidade dos elementos químicos constituintes é um fator 

determinante para a escolha da liga; o molibdênio em elevadas concentrações é 

potencialmente prejudicial, assim como, por exemplo, paládio e estanho, que não são 
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elementos completamente biocompatíveis 65. Eliminando-se ligas de titânio que 

contenham esses elementos em sua composição, é possível selecionar algumas ligas 

passíveis de serem avaliadas. 

Neste contexto, a liga de titânio-nióbio-zircônio (Ti-13Nb-13Zr), começou a ser 

comercializada no início da década de 90, como material para implantes ortopédicos. 

Suas propriedades podem ser controladas por tratamentos térmicos e deformação a 

quente ou a frio. Apresenta valores de módulo elástico de ~80 GPa, resistência mecânica 

da ordem de 1.300 MPa e resistência à corrosão superior às ligas titânio-alumínio-

vanádio (Ti-6Al-4V) e titânio-alumínio-nióbio (Ti-6Al-7Nb), principais concorrentes na área 

de implantes ortopédicos. Ligas, como, Ti-16Nb-10Hf; Ti-35,3,Nb-5,1Ta-7,1Zr; Ti-29Nb-

4,6Zr e a Ti-13Nb-13Zr apresentam baixo módulo elástico devido a presença de fase α + 

β, sendo a fase beta importante para diminuir o módulo de elasticidade, além desse fator, 

tem-se a presença de todos os elementos de liga biocompatíveis, colocando-as em 

evidência para serem estudadas 17, 18. 

 Clinicamente, o sucesso de um implante metálico depende de vários fatores. A 

topografia da superfície do implante é um desses fatores, está relacionada ao início do 

processo de reconhecimento e adsorção proteica no implante, que em seguida guia a 

reparação óssea após migração celular ao redor do implante. Embora implantes de 

superfície usinada tenham sido utilizados por muitos anos, e ainda sejam necessários em 

vários casos, estudos demonstram que a modificação do padrão topográfico tende a 

aumentar, não apenas o contato direto entre o osso e o implante, mas também a 

resistência de união da interface 66, 67. Uma modificação possível é a obtenção de 

implantes porosos, que permitem a ocorrência do fenômeno de invasão tecidual no 

interior dos poros 68. Assim como já dito para os implantes cerâmicos, os implantes 

metálicos porosos devem possuir porosidade interconectada, com espaços que permitam 

a manutenção vascular necessária para a mineralização contínua do tecido ósseo. Desta 

maneira, tanto os poros, como suas interconexões, devem apresentar tamanho suficiente 

que permita a infiltração das células responsáveis pela formação da matriz tecidual no 

interior do material 21, 22, 23. 

 Estudos vêm sendo realizados com o objetivo de verificar questões relacionadas 

ao tamanho ideal de poros, grau de porosidade, interconectividade e a influência destes 

aspectos estruturais no aumento da resistência de união da interface osso-implante 

poroso. Uma das técnicas de processamento de materiais metálicos que permite a 

obtenção de uma estrutura porosa é a metalurgia do pó (MP). Com esta técnica é 



Revisão Bibliográfica 

_________________________________________________________________ 
14 

 

possível utilizar material particulado, na forma de hidretos ou metálicos, processá-los com 

a composição desejada e realizar sinterização, com taxa de aquecimento, temperatura e 

tempo de patamar adequados. Uma das vantagens desta técnica é a produção de peças 

com formato e dimensões próximos aos finais 19. A manipulação das matérias-primas na 

forma de particulados permite a adição de componentes orgânicos, sendo possível 

alcançar uma satisfatória homogeneidade dos elementos da liga, das misturas e 

porosidade controlada 20. 

 

Avaliação da osteointegração 

A osteointegração é um dos principais objetivos quando são utilizados implantes 

em ossos, quaisquer que sejam eles. A avaliação de seu sucesso é base para a 

compreensão da interação osso-implante; a importância de utilizar várias técnicas e 

marcadores é compreender o comportamento das células em contato com o biomaterial, 

com isso avaliar os resultados da osteointegração, combinar esses achados celulares 

com as características e processos de obtenção dos implantes, metálicos e cerâmicos, e 

guiar a escolha dos melhores biomateriais, de acordo com esses parâmetros. 

Os fatores celulares envolvidos no processo de reparação óssea, que estão 

presentes durante a osteointegração, podem ser avaliados por técnicas clássicas e de 

biologia molecular, que diferem no elemento a ser visualizado por cada uma na avaliação 

do tecido em questão. A análise da resposta celular pode ser realizada com o estudo da 

morfologia do tecido onde são empregados exames histológicos e histopatológicos, por 

meio de colorações: clássicas, como, hematoxilina e eosina (HE), ou específicas, como, 

tricrômico de Masson (TM), tricrômico de Masson-Goldner (MG) e azul de toluidina (AT), 

que marcam fibras colágenas, proteoglicanas e diferenciam morfologicamente os 

constituintes ósseos. Além dessas colorações, outra ferramenta utilizada é a 

fluorescência, com o uso de marcadores ósseos agregados durante o processo de 

reparação 69. Juntamente com os estudos morfológicos, onde a forma celular é avaliada, 

ferramentas de estudo molecular podem ser utilizadas, onde marcadores específicos são 

empregados, avaliando proteínas que formam o Proteoma e açúcares que estabelecem o 

Glicoma 70. 

Cada um desses agrupamentos de moléculas biologicamente ativas nos seres 

vivos é pesquisado por uma técnica histoquímica específica, sendo que, para estudar a 

presença, ou não, de proteínas se utiliza a técnica de imuno-histoquímica (IHQ), 
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enquanto para observar os resíduos de açucares terminais de glicogonjugados é utilizada 

a técnica de lectina-histoquímica (LHQ) 71. 

Com a combinação das técnicas de LHQ e IHQ é possível reconhecer moléculas 

que a célula utiliza para interagir com o meio e as proteínas presentes e ativas durante o 

processo da resposta aos estímulos externos e internos, evidenciando os processos de 

diferenciação celular e áreas ativas de remodelamento. Além de apresentar um painel 

com o perfil de marcação celular no que diz respeito à presença de glicoproteínas de 

membrana ou da matriz extracelular (MEC), a LHQ também é uma confiável ferramenta 

na diferenciação de diferentes tipos celulares em diferentes espécies, já que em algumas 

células ocorre a expressão de glicídios de membrana específicos  72. Como, por exemplo, 

células endoteliais de bovinos que são marcadas positivamente por BS-1 e células da 

micróglia de coelhos que são marcadas por RCA 73, 74. 

As principais lectinas, usadas em pesquisas com LHQ para doenças de acúmulo 

lisozomal do tipo alfa-manosidose, estão relacionadas no Quadro 1 com o nome da 

planta da qual são extraídas, seu acrônimo e a especificidade do carboidrato com o qual 

cada lectina tem afinidade.  

Quadro 1. Tipos de lectinas usadas em estudos histoquímicos. 

Lectina Sigla Especificidade do carboidrato† 

Concanavalia ensiformis Con A α-D-Man; α-D-Glc 

Glycine max SBA α-D-GalNAc; β-D- GalNAc; α and β-Gal 

Dolichos biflorus DBA α-D-GalNAc 

Ulex europaeus-I UEA-1 α-L-Fuc 

Triticum vulgaris WGA β-D-GlcNAc > NeuNAc 

Succinil-WGA sWGA (β-(1-4)-D- GlcNAc)2 

Arachis hypogaea PNA β-D- Gal(1-3) GalNAc 

Ricinus communis -I RCA-1 β-D- Gal > α-D-Gal 

Bandeirea simplicifolia BS-1 α-D-Gal 

†Fuc = Fucose; Gal = Galactose; GalNAc = N-acetil-galactosamina; Glc = Glicose; GlcNAc = N-acetil-

glucosamina; Man = Manose; NeuNAc = N-acetil-ácido neuraminico. Adaptado de Goldstein and Hayes 75. 
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Pesquisas com LHQ, igualmente, vêm sendo aplicadas para avaliar glicoproteínas 

presentes na membrana celular e MEC de células neoplásicas, combinando os achados 

com comportamento tumoral, além de evidenciar as diferenças entre os glicídios de 

membrana que marcam nas células tumorais e nas células não tumorais; essas 

diferenças são propostas por determinar aspectos como invasão tumoral, evasão à 

apoptose e ao sistema imune 76. Um exemplo de como as lectinas podem ser usadas 

para atuar como marcadores de funções celulares, está ligado à lectina RCA-1 que foi 

relacionada na marcação de seu respectivo carboidrato em glicoproteínas de membrana 

de células em cultura, que estavam no processo de apoptose, assim a lectina RCA-1 se 

mostrou como um marcador de membrana que sinaliza a apoptose celular 77. 

Estudos avaliando o tecido ósseo com o uso de LHQ ou IHQ enfatizam o 

comportamento dessas células, envolvendo as deformações ósseas relacionadas ao 

modelo de formação óssea endocondral ou tecidos normais durante seu desenvolvimento 
78. Avaliando o comportamento de proteínas importantes como a osteopontina, 

osteocalcina, osteonectina, MMPs (metaloproteinases de matriz) responsáveis pela 

remodelação óssea e as BMPs (proteínas morfogênicas ósseas) envolvidas na reparação 

óssea é possível entender os processos que governam a renovação tecidual, hipertrofia e 

atrofia do tecido ósseo 79, 80. Esses marcadores de relevância para a diferenciação óssea, 

presentes nas células ósseas, são de grande importância para definir molecularmente 

aspectos de sucesso da implantação, além dos métodos convencionais que se baseiam 

na morfologia do tecido. Enxertos ósseos avaliados com uso de IHQ na calvária de 

coelhos usando vários marcadores, como, osteopontina e osteocalcina, entre outros, 

verificaram a necessidade da vascularização para a formação do osso e sucesso dos 

enxertos 81. A osteocalcina é uma das proteínas ósseas não colágenas mais prevalentes 

e está predominantemente localizada em osteoblastos. Esta proteína citoplasmática de 9-

kD tem sua expressão regulada para baixo por fatores de transcrição e regulada para 

cima por análogos de vitamina D nos passos finais da diferenciação osteoblástica e 

formação de osteoide. Ela é produzida por osteoblastos e está relacionada ao processo 

de formação óssea, por isso ela é escolhida como marcador biológico para indicar 

remodelamento e formação de osso novo. A osteonectina é uma proteína relacionada 

com a regulação da adesão de osteoblastos e plaquetas à sua matriz extracelular, bem 

como a mineralização precoce do estroma. A osteonectina é modificada diferentemente 

em células ósseas e megacariócitos no nível pós-translacional rendendo moléculas com 

diferentes subestruturas de oligossacarídeos 82. Esses estudos formam a base para a 



Revisão Bibliográfica 

_________________________________________________________________ 
17 

 

pesquisa proposta neste projeto para avaliar os eventos celulares e marcadores 

moleculares envolvidos na reparação após implantação de biomaterial no tecido ósseo. 

 O objetivo no desenvolvimento de implantes com estrutura porosa é, além de 

modificar as características mecânicas do material aproximando-as às características 

ósseas,  mimetizar a arquitetura do osso natural, que possui porosidade interligada, de 

modo a permitir que haja migração celular, ancoragem e proliferação de tecido ósseo 

novo, vascularização e transporte dos fluidos corporais 83, 84. Além das características da 

porosidade, outro fator que determina o sucesso de um implante ósseo, seja ele cerâmico 

ou metálico, é a capacidade de adsorção proteica, que é determinada pelos aspectos 

químicos estruturais do biomaterial, esta camada de proteína adsorvida propicia o 

subsequente ancoramento celular, levando ao crescimento de células osteoprogenitoras 

sobre o biomaterial 24. Sendo assim, é importante desenvolver múltiplos métodos de 

obtenção de porosidade e topografia rugosa em busca de estruturas que o tecido se 

adapte melhor. Outro aspecto importante, frente ao comportamento celular é a 

característica de molhabilidade do implante, pois as características de tensão superficial 

nos implantes interferem na adesão e ancoragem celular, valores que se aproximam da 

característica de fluidez celular propiciam a sua proliferação 85. 

 

Imuno-histoquímica (IHQ) 

 A IHQ é a técnica histoquímica capaz de localizar proteínas específicas em 

tecidos ou células baseada no reconhecimento antígeno-anticorpo. Esta técnica busca 

explorar a especificidade intrínseca da ligação entre um anticorpo e seu antígeno. Ao 

longo dos anos, o desenvolvimento da técnica da IHQ trouxe benefícios melhorando a 

sensibilidade e especificidade dos sistemas de detecção. Entre os sistemas com bom 

desempenho de detecção estão aqueles que combinam marcação enzimática com 

substrato cromogênico 82. A grande vantagem desta técnica, além do reconhecimento de 

marcadores e tipos celulares, é sua aplicabilidade em tecidos fixados e emblocados, 

tanto em parafina quanto em resina, propiciando grande facilidade no manejo dos 

materiais a serem estudados, pela reprodutibilidade que ocorre devido à fácil obtenção de 

novos cortes de tecido.  

 Outro marco determinante para a eficiência na utilização da IHQ está ligado aos 

anticorpos em si. A capacidade e o desenvolvimento da obtenção de anticorpos 

monoclonais a partir de hibridomas definem que na alíquota dos anticorpos obtidos há 
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apenas um clone de hibridoma produtor e a especificidade proveniente dessas alíquotas 

se tornam muito mais confiáveis e precisas. Anticorpos policlonais ainda são de grande 

valia, apesar de serem compostos de uma gama de clones celulares produtores de 

imunoglobulinas. A especificidade dos anticorpos monoclonais, nem sempre deve ser 

colocada à frente da maior abrangência dos anticorpos policlonais. Algumas vezes 

alterações no epítopo da proteína são reconhecidas como mutações pontuais ou 

interações naturais, conformacionais ou artefatuais; podendo diminuir, ou até impedir 

totalmente, a marcação IHQ quando do uso de um anticorpo monoclonal. Do mesmo 

modo, proteínas diferentes com epítopos semelhantes podem induzir uma resposta 

cruzada quando do uso de um anticorpo policlonal. Além das proteínas estruturais a IHQ 

pode ser útil para marcar células em proliferação com marcadores como PCNA e Ki67, 

que são proteínas presentes nas células durante a proliferação celular, podendo avaliar 

qual biomaterial induz mais ou menos proliferação celular. Isto mostra que o 

desenvolvimento de novas técnicas de obtenção de anticorpos bem como a melhora na 

qualidade dos mesmos, não impede ou inutiliza seus predecessores, mas exige o uso 

racional dos mesmos adequando cada um a sua necessidade 86, 87. 

 

Lectina-histoquímica (LHQ) 

 A LHQ é a técnica histoquímica capaz de reconhecer e marcar açúcares e seus 

resíduos conjugados, em proteínas presentes nos tecidos e células. Esse 

reconhecimento molecular possui alta especificidade e a marcação utiliza lectinas, 

proteínas de origem não imune, provenientes de vegetais, ou animais. A importância 

desta técnica é reconhecer e evidenciar sacarídeos conjugados a proteínas, que as 

células apresentam ao meio extracelular para interagir com os tecidos ao seu redor. 

Assim, é possível avaliar mais do que o aspecto estrutural constitutivo do osso em 

processo de reparação, é avaliado também o comportamento celular em comunicação, 

frente aos estímulos do meio em que se encontram as células no momento em que foram 

coletadas e fixadas 26, 27.  

 O conjunto de moléculas de sacarídeos e as informações e funções que essas 

estruturas carregam consigo, sendo compostos por monossacarídeos, oligossacarídeos 

ou polissacarídeos, é chamado de Glicoma. O Glicoma está para os açucares, como o 

Genoma está para o DNA, e o Proteoma está para as proteínas. A importância da análise 

desse conjunto de sacarídeos é devido a essas moléculas serem úteis para o transporte 
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e processamento de informação, internamente e externamente à célula, incluindo as suas 

funções básicas de transportar e fornecer energia para o organismo. A quantidade de 

informação e a complexidade do Glicoma podem ser vislumbradas quando se compara o 

mesmo, com os aspectos relacionados às unidades formadoras de informações do 

Genoma e do Proteoma 88. As ligações dos nucleotídeos nos ácidos nucleicos e dos 

aminoácidos nas proteínas ocorrem apenas de uma maneira, eles formam polímeros 

lineares que podem conter apenas um tipo de ligação entre os seus monômeros. Em 

contrapartida cada monossacarídeo pode teoricamente se unir uns aos outros, nos 

múltiplos pontos disponíveis de suas cadeias de carbono em ligações tipo α ou β. Assim 

pode ser considerado que embora três diferentes nucleotídeos ou aminoácidos possam 

apenas formar seis trímeros, três hexoses diferentes poderiam produzir, dependendo de 

qual de suas formas é considerada, entre 1.056 à 27.648 trissacarídeos distintos. Esta 

diferença na complexidade se torna ainda maior conforme o número de unidades de 

monossacarídeos aumenta na estrutura. Por exemplo, um hexassacarídeo com seis 

hexoses diferentes pode ter mais do que 1 trilhão de combinações possíveis. Assim um 

número inimaginável de unidades de sacarídeos possíveis podem estar teoricamente 

presentes em sistemas biológicos. Felizmente as macromoléculas biológicas que 

ocorrem naturalmente possuem um número limitado de combinações, mas isso não 

exclui o grande potencial e capacidade de armazenamento e transferência de informação 

dos açucares 89. Em um exemplo bem representativo da capacidade de formação de 

moléculas diferentes tem-se a combinação de dois monossacarídeos de glicose que se 

combinam em 11 conhecidos dissacarídeos diferentes: maltose; celobiose; trealose; β,β-

trealose; α,β-trealose; nigerose; soforose; laminaribiose; gentiobiose; kojibiose; 

isomaltose; se for considerado novamente dois ácidos nucleicos iguais ou dois 

aminoácidos iguais, duas adeninas sempre formarão o mesmo dímero e duas valinas 

sempre formarão o mesmo dipeptídeo. Essa grande variedade de ligações possíveis, se 

deve ao fato da quantidade de isômeros das moléculas, a quantidade de carbonos que 

podem realizar ligações entre as moléculas e as formas cíclicas que uma mesma 

molécula de monossacarídeo pode exibir, mostrando que em sistemas biológicos 

complexos, embora por muito tempo deixado de lado, o Glicoma têm um papel muito 

importante no armazenamento e transferência de informações 71, 90. 

Sendo assim os três pilares da biologia molecular: o Genoma, o Proteoma e o 

Glicoma. 
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OBJETIVOS 
 

Os objetivos compreendem as metas propostas para este trabalho e estão descritos a 

seguir. 
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 OBJETIVOS 3.
 

 Avaliar a osteointegração de biomateriais metálicos: Ticp, Liga Ti-13Nb-13Zr ou 

cerâmicos: HAp + β-TCP, BCP, para utilização como implantes. 

 Definir os métodos mais adequados para a caracterização da osteointegração de 

biomateriais comparando diversas técnicas de análise histopatológica.  

 Comparar análises de Imuno-histoquímica e Lectina-histoquímica para selecionar 

melhores marcadores de avaliação do sucesso da implantação.  

 Validação de modelo experimental em tíbia de coelhos para estudo translacional. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A metodologia utilizada neste estudo inclui o processamento dos diferentes biomateriais, 

os parâmetros dos ensaios in vivo e as técnicas histoquímicas realizadas para a 

caracterização da osteointegração entre o tecido ósseo e os biomateriais. 
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 MATERIAIS E MÉTODOS 4.
 

 Biomateriais 4.1.

 O grupo de biomateriais do CCTM tem desenvolvido diversos materiais para a 

aplicação como implantes, sendo a pesquisa o resultado da interação multidisciplinar de 

pesquisadores de diferentes formações. As etapas de processamento, obtenção e 

caracterização dos materiais foram desenvolvidas em trabalhos prévios, e foram 

selecionados apenas os materiais mais promissores para dar o prosseguimento na 

caraterização biológica dos mesmos.  

 É de conhecimento geral o bom relacionamento do organismo com materiais 

cerâmicos e metálicos, em especial as cerâmicas à base de fosfatos de cálcio e o titânio 

e suas ligas. Porém pouco se sabe sobre correlação de modificações estruturais do 

material com o tecido ósseo. Desta forma, materiais porosos cerâmicos e metálicos foram 

selecionados para o melhor entendimento da resposta do osso frente a essas estruturas. 

Durante o desenvolvimento de biomateriais é importante delinear a sua aplicabilidade 

clínica para um estudo mais direcionado, e materiais porosos são utilizados como 

arcabouço de crescimento celular (scaffolds) ou substitutos de partes perdidas ou 

lesionadas. Para atender uma necessidade clínica de preenchimento de cavidades 

ósseas, verificou-se que os materiais comerciais disponíveis não atendiam 

completamente os requisitos básicos para o melhor desempenho dos materiais 

cerâmicos no organismo. Desta forma iniciou-se o desenvolvimento e produção de 

esferas cerâmicas para preenchimento de defeitos ósseos.  

4.1.1. Materiais cerâmicos 
 

4.1.1.1. Esferas Cerâmicas 

 A produção de esferas cerâmicas é um processo inédito desenvolvido no período 

vigente da Bolsa BEPE, realizada no Japão. Nomeada como “Técnica da Bola de Neve”, 

a proposta do desenvolvimento do material foi a produção de esferas sem a utilização de 

aditivos ou ligantes. Foram usados materiais particulados comerciais de HAp (HAP-200) 

e β-TCP (β-TCP-100) (Taihei Chemical Industrial Co. Ltd., Osaka, Japão); e para obter a 
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BCP, os materiais particulados de HAp e β-TCP foram utilizados na proporção de 1:1 em 

peso. 

 Os materiais particulados cerâmicos foram colocados em garrafa plástica de 1000 

ml (9cm x 20cm), e esta em um pequeno moinho de bolas, de acordo com o peso, 

velocidade e tempo apresentados no Quadro 2. 

Quadro 2. Parâmetros para produção das esferas cerâmicas com a técnica da bola de 

neve. 

Material 
particulado 

Peso Velocidade Tempo 

HAp 50g 85 rpm 2 horas 

β-TCP 50g 60 rpm 6 horas 

BCP β-TCP (25g) + HAp (25g) 75 rpm 4 horas 

 

  A sinterização foi realizada a temperatura de 1100ºC/60 minutos para β-TCP, 

1150ºC/60 minutos para BCP e 1300ºC/60 minutos para HAp, todas em atmosfera 

oxidante. O tamanho das esferas, de acordo com cada composição,  foi determinado com 

base nos parâmetros de tempo e velocidade de rolamento, sendo selecionado por 

peneira após a sinterização. Foram selecionados diâmetros de 1 à 4 mm - esferas, entre 

500 µm e 1 mm - microesferas e abaixo de 500 µm - microesferoides. A caracterização, 

tanto dos materiais particulados cerâmicos como das esferas sinterizadas, foi realizada 

por microscopia eletrônica de varredura (MEV - S-3400N, Hitachi) e difração de raios X 

(DRX - D8 Advance, Bruker). A porosidade aparente das esferas sinterizadas foi 

calculada pelo método de Arquimedes de acordo com as normas ASTM C20-00 91. 

4.1.1.2. Espumas Cerâmicas 

 Materiais cerâmicos macroporosos de BCP, hidroxiapatita (HAp) e beta-fosfato 

tricálcico (β-TCP) na combinação de 1:1 em peso, foram obtidos por gelcasting de 

espuma utilizando albumina como geleificante. Esta metodologia de processamento está 

bem desenvolvida e fez parte do trabalho de doutoramento da Dra. Christiane Ribeiro, 

tendo sido alvo de projetos e artigos publicados 92, 93. 
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 Para produzir a espuma cerâmica de BCP foi utilizada mistura 1:1 em peso dos 

materiais particulados de HAp Strem Chemicals e β-TCP Fluka (64% em massa). Esses 

materiais particulados foram misturados e adicionados de água (30% em massa), 

estabilizador de pH hidróxido de amônio (1,5% em massa), dispersante Dispex A40® 

BASF (0,5% em massa) para desaglomerar e repelir as partículas entre si de forma 

eletroestérica e agente espumante surfactante Genaminox® Clariant (0,2% em massa) 

que propicia o aumento de volume do sistema pela adição de ar na suspensão com uso 

de agitador mecânico. Para a sustentação dos poros formados pela adição de ar no 

ganho de volume foi adicionada a proteína ovalbumina Sigma (3,8% em massa) que atua 

como agente geleificante. As amostras foram tratadas termicamente à 700ºC/120 minutos 

para remoção dos elementos orgânicos da espuma cerâmica e sinterizadas a 1250ºC/30 

minutos após sinterização foram cortadas com serra copo, no formato cilíndrico nas 

dimensões de 4mm de diâmetro para serem usadas como implante ósseo. 

 A espuma cerâmica foi cortada com disco diamantado e lixada em politriz para ser 

avaliada por MEV (S-3400N, Hitachi) e micro tomografia computadorizada (µCT) em 

cortes seriados usando o equipamento µCT Skyscan 1076 scanner (Skyscan, Konitich, 

Belgium) na Kyushu University, Japão. A porosidade dessas amostras foram calculadas 

por densidade geométrica. 

 Com o intuito de comparar as estruturas da espuma cerâmica e o osso, foi 

realizado um estudo da microestrutura porosa cerâmica obtida pelo processo de 

gelcasting de espuma, e a microarquitetura de osso trabecular de coelho. A remoção da 

parte orgânica do osso foi realizada por processamento químico (hipoclorito de sódio 2% 

e peróxido de hidrogênio 10%), e a morfologia da estrutura inorgânica foi avaliada por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) (TableTop Hitachi, Japão).  

4.1.2. Materiais metálicos  
 Para a obtenção dos materiais metálicos por metalurgia do pó (MP) foram 

utilizados particulados de: hidreto de titânio (TiH2) para obter os implantes de titânio 

comercialmente puro (Ticp); e metais de titânio (Ti), nióbio (Nb) e zircônio (Zr) na 

composição da liga Ti-13Nb-13Zr (Liga). Foram produzidas amostras com porosidade 

variada, sendo as macropososas (entre 40 e 60% de porosidade) produzidas por meio de 

adição de polímeros naturais, e as amostras microporosas (1 a 9% de porosidade) foram 

modificadas por tratamento de superfície. Estes estudos fazem parte dos trabalhos de 

doutoramento das Dra. Tamiye S. Goia 94 e Dra. Carola G. Ágreda 95. 
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4.1.2.1. Macroporosos 

 Dois tipos de processamento foram utilizados para a formação de porosidade: 

space-holder e suspensão. Nas amostras produzidas por space-holder foi usada a 

albumina como agente formador de poro, na forma particulada em 30% em peso em 

relação ao material particulado metálico. A porosidade é formada pelo princípio da 

decomposição do polímero natural durante tratamento térmico ao ar (350ºC/1h), prévio à 

sinterização. A técnica da suspensão exige a homogeneização do polímero natural e do 

material particulado metálico em meio líquido. Os polímeros selecionados (amido de 

milho, amido de batata, amido de arroz, e gelatina) foram adicionados em 16% em peso 

ao material particulado metálico, em água, foram aquecidos e homogeneizados até a 

geleificação da suspensão. Após resfriamento, as amostras são tratadas termicamente 

(350ºC/1h). As amostras, obtidas pelas diferentes técnicas, foram sinterizadas em forno 

de alto-vácuo (10-5 mBar) à 1300ºC. O tempo de patamar variou conforme o tipo de metal 

utilizado, para o Ticp - 1 hora de patamar, para a Liga - 3 horas de patamar. As 

dimensões finais das amostras macroporosas de formato cilíndrico foram: 5 mm de 

comprimento e 2-3 mm de diâmetro. As amostras produzidas para experimentação in vivo 

estão classificadas no Quadro 3: 

 Quadro 3. Classificação das amostras macroporosas. 

 Ticp Liga  

Space-holder Ticp c/ albumina Liga c/ albumina 

Suspensão Ticp c/ amido de arroz Liga c/ amido de arroz 

Ticp c/ amido de batata Liga c/ amido de batata 

Ticp c/ amido de milho Liga c/ amido de milho 

Ticp c/ gelatina Liga c/ gelatina 

 

4.1.2.2. Microporosos 

 No processamento dos microporosos, os materiais particulados metálicos foram 

compactados isostaticamente em moldes cilíndricos. As amostras foram sinterizadas em 

forno de alto-vácuo (10-5 mBar). O tempo de patamar e temperatura de sinterização 

foram: para Ticp na forma de hidreto, 1400ºC/1h e para a Liga, na forma metálica, 

1300ºC/3h. As dimensões finais das amostras foram aproximadamente de 3mm de 
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diâmetro e 4mm de comprimento. Após sinterização as amostras foram separadas em 

cinco grupos e receberam quatro diferentes tratamentos de superfície: 1 - imersão em 

NaOH 5M 24h e tratamento térmico à 600ºC/1h, 2 - imersão em HCl 37% 50min, 

neutralização com NaOH 5M 24h sem tratamento térmico, 3 - imersão em NaOH 5M 24h, 

imersão em CaCl2 48h, tratamento térmico à 600ºC/1h e imersão em água 60ºC/24h e 4 - 

imersão em NaOH 5M 24h. As amostras produzidas para experimentação in vivo estão 

classificadas no Quadro 4: 

Quadro 4. Classificação das amostras microporosas. 

 Ticp Liga 

Tratamento de superfície Ticp sem tratamento Liga sem tratamento 

Ticp c/ tratamento 1 Liga c/ tratamento 1 

Ticp c/ tratamento 2 Liga c/ tratamento 2 

Ticp c/ tratamento 3 Liga c/ tratamento 3 

Ticp c/ tratamento 4 Liga c/ tratamento 4 

 

 Como grupo controle foram produzidos, também por metalurgia do pó, implantes 

densos de Ticp e da Liga, que após sinterização foram usinados nas dimensões de 5mm 

de comprimento por 2 mm de diâmetro. 

Antes dos ensaios in vivo, todos os materiais a serem implantados foram 

acondicionados individualmente e esterilizados com uma dose de 25kGy por meio de 

radiação gama (Co60, Gammacell modelo 220 IPEN). 

 

 Ensaio in vivo 4.2.
 

4.2.1. Estudo Piloto 

 Foi realizado um estudo piloto para analisar a viabilidade da técnica de Lectina-

histoquímica, técnica até então nunca utilizada para caracterização biológica de 

implantes ósseos. As lâminas provenientes de tecido ósseo, fêmur, de rato Wistar, foram 
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cedidas pela Dra. Tamiye S. Goia, referente ao seu trabalho de mestrado 96 para este 

estudo piloto. Neste estudo foram avaliados implantes metálicos macro e microporosos 

da Liga. O tempo de reparação do osso no experimento foi de 30 dias. A peça osso-

implante foi descalcificada, em seguida foi retirado o implante para o processamento do 

tecido e obtenção das lâminas histológicas 97. O protocolo da técnica de Lectina-

histoquímica encontra-se no Anexo III. 

4.2.2.  Implantes Cerâmicos 
 Para o estudo o modelo animal escolhido foi: coelhos adultos, machos, da raça 

New Zealand White com peso inicial entre 2,5 kg e 3 kg. Foram utilizados cinco animais, 

que permaneceram alojados na FMVZ-USP, em sala climatizada com temperatura de 

aproximadamente 22ºC. Os animais foram mantidos em gaiolas metálicas individuais 

dentro de estantes ventiladas e tratados com dieta à base de ração seca, irradiada, 

apropriada para coelhos e água ad libitum. A experimentação animal seguiu os princípios 

éticos do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e foi aprovado pela 

comissão de ética em uso de animais do IPEN sob o projeto número 28/08-CEUA-

IPEN/SP para os implantes cerâmicos. 

•  Procedimento cirúrgico para os implantes cerâmicos 

 Como medicação anestésica para realizar o procedimento cirúrgico, foram 

administrados via intravenosa: Pentobarbital 3% (20mg/kg) + Xilazina (1mg/kg).  

 A região proximal da tíbia direita dos animais foi preparada e a pele, tecidos moles 

e periósteo foram incisados expondo o leito ósseo, o qual foi perfurado com uso de 

brocas para inserção dos implantes de 4 mm de diâmetro. Após a instalação dos 

implantes, o periósteo e a pele foram suturados em separado. 

 Após a cirurgia foi ministrado antibiótico por 48 horas (0,5 mL de benzilpenicilina 

1.200.000 UI) para evitar infecções. Estabilizado o estado de saúde geral, após o 

acompanhamento e medicações pós-cirúrgicas, o animal foi colocado de volta à sua 

gaiola. 

 A avaliação da reparação óssea foi feita após 2 semanas de implantação em 2 

coelhos e 4 semanas de implantação em 3 coelhos, em um total de 5 coelhos. 

4.2.3.  Implantes Metálicos 
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 Para o presente estudo o modelo animal escolhido foram coelhos adultos, 

machos, da raça New Zealand White com peso inicial entre 1,5 kg e 2 kg. Foram 

utilizados 24 animais que permaneceram alojados no biotério do IPEN, em sala 

climatizada com temperatura de aproximadamente 22ºC. Os animais foram mantidos em 

gaiolas metálicas individuais dentro de estantes ventiladas e tratados com dieta à base 

de ração seca, irradiada, apropriada para coelhos e água ad libitum. A experimentação 

animal seguiu os princípios éticos do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal 

(COBEA) aprovado pela comissão de ética em uso de animais do IPEN sob o projeto 

número 69/10-CEUA-IPEN/SP – Anexo I. Os procedimentos cirúrgicos foram realizados 

seguindo estes princípios.  

 

•  Procedimento cirúrgico para os implantes metálicos  

Como medicação anestésica para realizar o procedimento cirúrgico, foram 

administrados por via intramuscular: Quetamina (30-50mg/kg) + Xilazina (5mg/kg). O 

anestésico local administrado na área cirúrgica foi o Cloridrato de lidocaína sem vaso 

constritor a 3%, em tubetes de 1,8ml. 

 As regiões proximais das tíbias direita e esquerda dos animais foram preparadas 

e a pele, tecidos moles e periósteo foram incisadas expondo o leito ósseo, o qual foi 

perfurado com brocas para inserção dos implantes de 2 mm à 3 mm de diâmetro. Após a 

instalação dos implantes, o periósteo e a pele foram suturados em separado.  

 Após a cirurgia foi realizada antibioticoterapia via intramuscular em dose única 

Pentabiótico® (1 mL/animal) para evitar infecções, e três doses consecutivas, a cada 24 

horas, de Cloridrato de Tramadol (3mg/kg) para analgesia e Cetoprofeno (3mg/kg) para 

ação anti-inflamatória. Estabilizado o estado de saúde geral, após o acompanhamento e 

medicações pós-cirúrgicas, o animal foi colocado de volta à sua gaiola. 

 Para os materiais metálicos macroporosos 6 implantes foram colocados em cada 

coelho, 3 na tíbia direita e 3 na tíbia esquerda, sendo 1 controle (implante metálico 

usinado) mais 5 implantes macroporosos, cada um proveniente de um aditivo diferente, 

de Ticp ou da Liga. Cada grupo experimental foi composto por 5 coelhos para Ticp e 5 

coelhos para a Liga.  

 Para os materiais metálicos microporosos com diferentes tratamentos superficiais 

4 implantes foram colocados em cada coelho, 2 na tíbia direita e 2 na tíbia esquerda, 
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sendo os 4 implantes com o mesmo tratamento de superfície, de Ticp ou da Liga. Cada 

grupo experimental foi composto por 5 coelhos para Ticp e 5 coelhos para a Liga. 

 A avaliação da reparação óssea foi feita após 7 semanas da implantação para 

todos os coelhos. 

 

•  Marcadores fluorescentes 

 

 Para o acompanhamento periódico da deposição de osso, durante o processo da 

reparação óssea com os implantes metálicos, foram administrados marcadores ósseos 

fluorescentes que se depositam junto ao osso em formação. Os três marcadores 

utilizados foram tetraciclina (Terramicina® solução injetável, Pfizer), alizarina (Vetec 

Química Fina Ltda) e calceína (Vetec Química Fina Ltda), os dois últimos foram diluídos 

em solução salina injetável estéril com 2 mg de Na2HPO4, injetados no subcutâneo dos 

coelhos conforme o período, sequência e dosagem, descritos no Quadro 5. 

Quadro 5. Tempo de aplicação dos marcadores ósseos após cirurgia e dosagem 69. 

Tempo Marcador Dose por kg do animal 

7 dias tetraciclina 60 mg 

14 dias tetraciclina 60 mg 

21 dias alizarina 30 mg 

28 dias alizarina 30 mg 

35 dias calceína 10 mg 

42 dias calceína 10 mg 

49 dias - - 

 

•  Eutanásia e coleta de material biológico para análise 

 Dos 29 animais iniciais, 4 não puderam ser mantidos durante o período previsto e 

foram eutanasiados precocemente para cumprir com as normas de bem estar animal. 

Vinte e cinco coelhos chegaram ao termo da experimentação e foram eutanasiados nos 

períodos previstos, segundo os protocolos apresentados, de acordo com a 

disponibilidade dos fármacos a seguir: por meio de uma dose letal de Cloreto de Potássio 

(acima de 30mg/kg) intravenoso, após aprofundamento anestésico com uso de Xilazina 

(10mg/kg) e Quetamina (50mg/kg) e adjunto de aplicação intratecal de anestésico local 
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Lidocaína 3%, ou com dose letal de barbitúrico Tiopental (200mg/kg) intraperitoneal 98. 

Após a eutanásia dos animais, os tecidos moles foram cortados e as partes distais e 

proximais que não continham os implantes, foram removidas com auxílio de serra circular 

e disco diamantado, deixando o conjunto contendo o osso e os implantes para serem 

imersos em solução de formalina 10%. O período de fixação da peça foi de 30 dias, em 

uma proporção de volume da amostra para o volume da solução de 1:10. 

4.2.4.  Processamento e inclusão das amostras 

 As amostras fixadas foram desidratadas, embebidas e embutidas em parafina ou 

resina. Para o embutimento em parafina o tecido ósseo passou por descalcificação 

permitindo que o mesmo fosse cortado em micrótomo. Os implantes metálicos foram 

retirados após a descalcificação, e os implantes cerâmicos não. O período de 

descalcificação foi de 7 dias em solução composta por ácido fórmico 5% em água 

destilada. 

 As lâminas histológicas descalcificadas das amostras embutidas em parafina 

foram cortadas em micrótomo com cortes de 3 à 5 µm de espessura, colocadas em 

lâmina de vidro com tratamento de superfície, para que as colorações histológicas, IHQ e 

LHQ fossem realizadas. 

O procedimento de embutimento em resina das amostras seguiu o protocolo da 

Resina Technovit® 9100 NEU até a etapa de obtenção das lâminas (Anexo II). Para a 

etapa de obtenção das lâminas histológicas, o conjunto osso-implante embutido em 

resina, foi fatiado em máquina de corte do tipo Isomet® 2000 com disco diamantado, 

transversalmente ao longo eixo do osso. Cada fatia foi obtida com espessura entre 300-

500 µm e colada com cianoacrilato (SuperBonder®, Loctite) em lâmina de acrílico branco, 

aplicando pressão constante. Os cortes de tecido foram desgastados até atingir a 

espessura de aproximadamente 100 µm para a avaliação histológica. Lixas de carbeto de 

silício (granulometria 1000, 1200, 2400, 4000 mesh) foram utilizadas neste processo para 

o desbaste e polimento em politriz (EXAKT® 400CS, Norderstedt, Alemanha) no AO 

Reserach Institute - ARI pertencente à AO Foundation, Davos, Suíça.  

 

 Análises histológicas 4.3.
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 Para a análise histológica nas amostras não descalcificadas foi utilizada a 

coloração Giemsa-Eosina (GE), análise por fluorescência dos marcadores ósseos e raios 

X de contato. Para as amostras descalcificadas foram realizadas colorações de 

Hematoxilina-Eosina (HE), Tricrômico de Masson-Goldner (MG), Tricrômico de Masson 

(TM), Tricrômico de Gomori (GO), Picrossírus (PS), Azul de Toluidina (AT), lectina-

histoquímica (LHQ) e imuno-histoquímica (IHQ).  

 As colorações de HE, MG, TM, GO PS e AT, seguiram protocolos bem 

estabelecidos na literatura 99. 

4.3.1.  Raios X de contato 

 As fatias dos ossos com implantes metálicos macroporosos foram submetidas à 

exame radiográfico antes de serem colados nas lâminas. O exame de raios X de contato 

com filme de alta resolução para mamografia Structurix D4DW (AGFA, Alemanha) foi 

realizado em sistema de raios X tipo gabinete selado (Faxitron X-Ray Corporation, IL 

EUA). 

4.3.2.  Fluorescência 
 A análise das lâminas histológicas não descalcificadas foi realizada por 

microscopia de fluorescência nas lâminas sem coloração, e por microscopia óptica de 

campo claro nas lâminas coradas por GE. As imagens foram captadas em microscópio 

Leica DM2500 com câmera digital acoplada Leica DFC310FX em objetiva de 5x, com os 

programas FireCam e LAS 4.0 Leica Microsystems. Para a análise de fluorescência cada 

imagem foi analisada com três diferentes filtros (Leica): D para tetraciclina (excitação BP 

355-455nm/ supressão LP 470nm), N2.1 para alizarina (excitação BP 515-560nm/ 

supressão LP 590nm) e I3 para calceína (excitação BP 450-490nm/ supressão LP 

515nm). Para a análise de campo claro as fotos foram captadas sem filtro. Foi feita a 

junção das fotos obtidas para apresentar todo o corte histológico presente na lâmina, com  

ferramenta específica de montagem de imagens do programa LAS 4.0 Leica 

Microsystems.  

4.3.3.  Lectina-histoquímica (LHQ) 
 A LHQ foi realizada usando cinco lectinas comerciais (Vector Laboratories Inc., 

CA, EUA) com diferentes especificidades listadas no Quadro 6. O protocolo da LHQ está 

descrito no Anexo III. A reatividade para as lectinas foi baseada na intensidade de cor de 
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marcação no tecido e organizada pelo observador em um escore de reatividade na 

escala de -(0) não reativo, +(1) discreto, ++(2) moderado e +++(3) intenso para formar o 

padrão de marcação de lectina (PML).  

Quadro 6. Tipos de lectinas utilizadas e sua especificidade. 

Lectina Sigla Especificidade do carboidrato† 

Ulex europaeus-1 UEA-1 α-L-Fuc 

Triticum vulgaris WGA β-D-GlcNAc > NeuNAc 

Succinil-WGA sWGA (β-(1-4)-D- GlcNAc)2
 

Arachis hypogaea PNA β-D- Gal(1-3) GalNAc 

Ricinus communis-1  RCA-1 β-D- Gal > α-D-Gal  

†Fuc = Fucose; Gal = Galactose; GalNAc = N-acetil-galactosamina; Glc = Glicose; 
GlcNAc = N-acetil-glucosamina; Man = Manose; NeuNAc = N-acetil-ácido neuraminico. 
Adaptado de Goldstein e Hayes 75. 

4.3.4.  Imuno-histoquímica (IHQ) 

 A IHQ foi realizada usando três anticorpos primários comerciais: para osteocalcina 

(OC) (AbCam, Reino Unido) para osteopontina (OP) e para osteonectina (ON) (Iowa 

Developmental Hybridoma Bank – IDHB) com seu clones listados no Quadro 7. A 

reatividade para os anticorpos foi baseada na intensidade de cor de marcação no tecido e 

organizada pelo observador em um escore de reatividade na escala de -(0) não reativo, 

+(1) discreto, ++(2) moderado e +++(3) intenso. O protocolo da IHQ está descrito no 

Anexo IV e foram seguidas as recomendações e protocolos do grupo de pesquisa do 

ARI, AO Foundation, Davos, Suíça onde foi realizada a técnica. 

Quadro 7. Tipos de anticorpo monoclonal utilizados e seu respectivo clone. 

Anticorpo contra Sigla Clone Monoclonal 

Osteocalcina OC OC4-30 

Osteonectina ON AON-1 

Osteopontina OP MPIIIB101 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A apresentação dos resultados deste estudo envolve a obtenção dos materiais 

cerâmicos, esferas e espumas, a avaliação da osteointegração dos materiais cerâmicos, 

espuma de BCP, e metálicos, Ticp e Liga macroporoso e microporoso, com teste in vivo 

em tíbia de coelhos, analisadas por técnicas histoquímicas LHQ, IHQ e marcadores 

fluorescentes.  
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO 5.
 

 Biomateriais 5.1.
 

5.1.1. Materiais cerâmicos 

A capacidade de reparação do tecido ósseo depende de vários fatores, e a 

utilização de materiais de preenchimento que auxiliem na reparação desses defeitos é 

sempre importante. Atualmente tem-se disponível no mercado materiais de 

preenchimento com variadas apresentações, sendo comumente oferecidos nos formatos 

de grânulos e blocos. A aplicabilidade clínica determina qual o formato ideal para cada 

caso e a resposta do tecido ósseo é diferente para cada tipo. Superfícies de materiais 

pontiagudos e poligonais dificultam a adesão celular, consequentemente a diferenciação 

celular e, subsequentemente a formação óssea quando o tecido em questão é o osso. O 

formato e a estrutura dos materiais de preenchimento podem comprometer o tempo de 

reparação do tecido, e estão diretamente relacionados ao sucesso da implantação.  

5.1.1.1. Esferas cerâmicas 

O desenvolvimento das esferas cerâmicas é uma alternativa frente ao uso de 

enxertos com grânulos, a aplicabilidade pode ser extrapolada na utilização como enxertos 

ósseos injetáveis, preenchimento de defeitos ou sistemas de carreamento de fármacos. 

Existem várias rotas para obter esferas de fosfatos de cálcio com diferentes tipos de 

aditivos e processos 100, assim foi desenvolvido um processo inédito, sem uso de aditivos, 

sem resíduos e de baixo custo. 

 Esferas porosas de BCP, HAp e β-TCP foram produzidas por uma nova técnica de 

processamento, nomeada “técnica da bola de neve”. A técnica consiste em aproveitar o 

comportamento natural dos materiais particulados cerâmicos em se agregar. Adicionada 

à essa característica intrínseca dos materiais particulados, aplica-se um movimento 

continuo de rolamento dentro um recipiente cilíndrico plástico, oferecendo uma superfície 

ideal para o rolamento contínuo sem irregularidades para que o processo se perpetue 

com continuidade até atingir o tamanho desejado. 
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Os diâmetros das esferas obtidas variaram de 1mm à 4mm dependendo da sua 

composição, para as esferas de HAp ø1mm, β-TCP ø4mm e BCP ø2mm. Algumas 

amostras dessas esferas nesses respectivos tamanhos estão representadas sem escala 

na Figura 1. 

      
Figura 1. Imagem de esferas de HAp, β-TCP e BCP obtidas pela “técnica da bola de 

neve”. A) Formato esférico e padronizado de uma mesma leva. B) Variedade de 

tamanhos e composições de diferentes lotes, acondicionadas separadamente; C) 

Medição por paquímetro (2mm). 

 

O tamanho das partículas do material particulado de partida influencia no tamanho 

final das esferas. O material particulado de HAp possui tamanho médio de partícula de 

~2µm (Figura 2A) e o de β-TCP ~15µm (Figura 3A). Essa diferença proporciona esferas 

menores de HAp (Figura 2C de 1 a 1,5 mm), esferas maiores de β-TCP (Figura 3C de 3,5 

a 4 mm) e as esferas de BCP (por ser uma cerâmica bifásica) de diâmetro intermediário 

(Figura 4A de aproximadamente 2 mm). 

As forças centrípeta (dependente da velocidade de rolamento), eletrostática e de 

gravidade fazem com que as partículas rolem e se agreguem durante o movimento de 

rolamento do recipiente. A modulação dessas forças, são os fatores que controlam a 

formação ou desintegração desses agregados, que passam a adquirir formato esférico 

com diferentes aspectos superficiais, variando do liso a rugoso. 

O conceito por trás do processamento se baseia inteiramente nas forças físicas 

envolvidas e o controle do processo se dá pelos fatores que podem ser controlados, 

como velocidade de rolamento e tempo que esse rolamento perdura. Sendo que a 

velocidade de rolamento é quem modula a força centrípeta, gerada pela velocidade 

angular da parede do cilindro, força centrípeta que age contraria à gravidade, a qual é 

constante e sempre está puxando as partículas para baixo. O movimento para cima da 

A B C 
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parede do cilindro puxa as partículas em favor do movimento de rotação, a gravidade e 

inércia presentes no início do movimento mantem as partículas em seu estado inicial. A 

combinação dos vetores dessas forças interagindo no sistema induzem as partículas a 

rolarem.  

Se a velocidade do contêiner cilíndrico aumentar, consequentemente aumenta a 

velocidade angular e a força centrípeta no sistema, quando essa força se torna maior do 

que a força exercida pela gravidade, as partículas ficam paradas nas paredes do 

contêiner impedindo o processo de rolamento e a formação das esferas. 

 Assim existe uma faixa de velocidade aplicada ao recipiente que mantem as 

partículas em movimento contínuo de rolamento, mais lento (60 rpm) ou mais rápido (85 

rpm), que define as taxas de agregação ou desagregação de novas partículas às esferas. 

Deve se lembrar que à aglomeração natural dos materiais particulados cerâmicos se 

adiciona a eletrostática induzida pelo atrito com a parede de plástico do contêiner 

cilíndrico, tornando possível a formação das esferas. De tal maneira, se a velocidade do 

contêiner for muito alta a ponto de fornecer mais energia ao sistema do que a quantidade 

de energia que mantem as partículas agregadas e em rolamento, as esferas já formadas 

irão passar a se desintegrar. Da mesma forma se a velocidade de rolamento for baixa e 

fornecer menos energia ao sistema do que a energia necessária para que as esferas já 

formadas se desintegrem, o balanço energético passa a favorecer a agregação de mais 

partículas e isso aumentará o diâmetro das esferas.  

 Existe um equilíbrio no qual as esferas formadas não aumentam, nem diminuem 

mais, mesmo que se aumente o tempo de rolamento, mas nesse ponto o aspecto da 

superfície da esfera será definido, quanto mais tempo a esfera rolar e sua superfície ficar 

em constante choque com outras esferas e a parede do contêiner a mesma passa a 

apresentar aspecto mais rugoso como de um asteroide (Figura 2D, Figura 4B). Em 

contrapartida quanto menos tempo a esfera rolar mais ela manterá o aspecto liso da 

superfície (Figura 2C, Figura 4A), sem deixar de considerar que as características dos 

materiais particulados de partida, tamanho médio de partícula e densidade específica, 

também influenciam no resultado da superfície, bem como no tamanho resultante da 

esfera.  

 A quantidade de energia fornecida ao sistema, se relaciona com a massa 

agregada de cada esfera, conforme a esfera aumenta em massa após agregar mais 

partículas, passa a ter maior influência das forças envolvidas. Independente da variação 
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na massa das esferas de 1 a 4 mm foi observado que o porcentual de porosidade 

presente nas esferas não se alterou nos diferentes tamanhos. Foi calculada a porosidade 

pelo método de Arquimedes, apresentando valores de 30% a 35% de porosidade para 

amostras sinterizadas. Não foi possível realizar densidade à verde porque a simples 

manipulação das esferas para mensuração causa trincas ou desintegração com colapso 

total da estrutura. 

 Embora os poros de toda estrutura não estejam em evidência no corte transversal 

apresentado na Figura 4D, é possível observar que o centro da esfera é mais poroso que 

as regiões externas. Pode ser observado a formação de pescoços entre as partículas o 

que evidencia o processo de sinterização, assim como a microporosidade, representados 

nos maiores aumentos em MEV (Figura 2B, Figura 3B e Figura 4C). A análise por DRX 

mostra que apenas as fases esperadas foram encontradas após a sinterização em todos 

os grupos (Figura 2E, Figura 3D e Figura 4E).  
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Figura 2. Esferas de HAp: A) MEV da morfologia do material particulado de partida, HAp; 

B) MEV da microestrutura da superfície, aspecto rugoso devido à microporosidade; C) 

MEV morfologia arredonda das esferas produzidas em menor tempo; D) MEV da 

morfologia irregular das esferas produzidas em maior tempo; E) DRX das esferas 

sinterizadas apresentando apenas a fase HAp (ICDD 74-0565).  
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Figura 3. Esferas de β-TCP: A) MEV da morfologia do material particulado de partida, β-

TCP; B) MEV da microestrutura da superfície, aspecto rugoso devido à microporosidade; 

C) MEV morfologia arredonda das esferas; D) DRX das esferas sinterizadas 

apresentando apenas a fase β-TCP (ICDD 70-2065). 
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Figura 4. Esferas de BCP: A) MEV da morfologia arredonda das esferas produzidas em 

menor tempo; B) MEV da morfologia irregular das esferas produzidas em maior tempo; C) 

microestrutura da superfície, aspecto rugoso devido à microporosidade; D) corte 

transversal das esferas; E) DRX das esferas sinterizadas apresentando apenas das fases 

que compõem o BCP (ICDD 74-0565 e 70-2065). 
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Foram obtidas também esferas de BCP de tamanhos menores do que 1000µm de 

diâmetro, a seleção foi feita com uso de peneiras de tamanhos de 500µm e 1000µm. 

Estas gramaturas possibilitam a separação de microesferas e microesferoides. Os 

microesferoides não possuem uniformidade no formato com variações elípticas e 

poligonais. Microesferas entre 500µm e 1000µm apresentando formato mais arredondado 

podem ser observados nas Figura 5A e B. Na Figura 6A e B estão apresentados 

microesferóides menores que 500µm, com formato elíptico.  

 

  

Figura 5. MEV das microesferas de BCP, diâmetro entre 500µm – 1000µm, A e B. 

 

 

Figura 6. MEV dos microesferoides de BCP, diâmetro menor do que 500µm, por A e B. 

 

 

A B 

A B 
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5.1.1.2. Espumas cerâmicas 

 A produção das espumas cerâmicas teve como objetivo obter implantes 

cerâmicos macroporosos à base de fosfatos de cálcio. No processamento das espumas 

de BCP, foi utilizado o método de gelcasting com uso de proteína albumina como agente 

geleificante, esse processo foi estabelecido pelo grupo de pesquisa do CCTM/IPEN no 

Brasil 92, e adaptado para utilização com reagentes do Japão. 

 Para obter a espuma cerâmica de BCP os diferentes materiais particulados de 

HAp e β-TCP em igual proporção em peso são misturados e neles adicionado água, o 

dispersante que ajuda a desaglomerar e repelir as partículas entre si de forma 

eletroestérica, o agente espumante que é um surfactante e diminui as tensões 

propiciando aumentar o volume do sistema de 2 a 3 vezes, o estabilizador de pH que 

serve para manter as partículas em seu ponto de maior dispersão e a proteína que atua 

como sustentador dos poros formados pela adição de ar no ganho de volume, após 

agitação com pás metálicas. 

 Baseando-se nos princípios ativos do dispersante Dispex A40® e do agente 

espumante Genaminox® estabelecidos originalmente no processo foram utilizados 

também, como dispersantes, um poliacrilato de amônio e um poliácido carboxílico; e 

como agente espumante, um óxido de lauril dimetil amina, na tentativa de adaptar a 

técnica com reagentes químicos similares. O estabilizador de pH continuou sendo o 

hidróxido de amônio e a proteína geleificante albumina extraída da clara de ovo. 

 A seguir são apresentados os resultados dessas adaptações, bem como a 

comparação com a reprodução do procedimento original. Na Figura 7A está apresentada 

a espuma de BCP produzida com dispersante poliacrilato de amônio, espumante óxido 

de lauril dimetil amina, gotas de peróxido de hidrogênio e agitador de hélices retas 

inclinadas. Observa-se que houve expansão da espuma cerâmica dando um aspecto de 

muffin à amostra após sua secagem em estufa, apresentando poros homogêneos tanto 

na distribuição quanto no tamanho. Na Figura 7B é possível observar a distribuição e 

tamanho dos poros de forma homogênea, e a microarquitetura da espuma cerâmica 

através da técnica de µCT com reconstrução digital da amostra avaliada. 
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Figura 7. Espuma de BCP produzida com reagentes do Japão, aspecto de muffin, com 

poros arredondados de tamanho homogêneo bem distribuídos na estrutura: A) amostra 

após sinterização; B) análise por µCT. Barra – 100µm 

 

 A Figura 8A apresenta os resultados obtidos da espuma de BCP produzida com 

dispersante poliácido carboxílico, espumante óxido de lauril dimetil amina, gotas de 

peróxido de hidrogênio e agitador de hélices retas inclinadas. Pode-se observar que 

houve leve expansão da espuma cerâmica com presença de grandes poros distribuídos 

de forma não homogênea após sua sinterização. Na Figura 8B é observado a distribuição 

e tamanho irregular dos grandes poros além da microarquitetura da espuma cerâmica 

através da técnica de µCT com reconstrução digital da amostra avaliada. 

 

  

Figura 8. Espuma de BCP produzido com reagentes do Japão, com poros grandes e 

irregulares: A) amostra após sinterização; B) análise por µCT. Barra – 1000µm  

A B 

A B 
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 A Figura 9A corresponde à espuma de BCP produzida com dispersante Dispex 

A40® e espumante Genaminox®, agitada com pás de batedeira convencional. Observa-

se que houve uma boa distribuição dos poros na superfície da espuma cerâmica, após 

sua secagem em estufa houve um pequena retração com formação de trincas 

superficiais, pois após sinterização, lixamento e corte das amostras essas trincas não 

estavam mais presente. Na Figura 9B é possível observar, através da técnica de µCT, 

com reconstrução digital da amostra, a distribuição do tamanho de poros e a distribuição 

espacial dos poros não homogêneos na estrutura da espuma cerâmica; a amostra possui 

~83% de porosidade, calculado pela densidade geométrica da amostra. 

 

 

Figura 9. Espuma de BCP produzido com reagentes do Brasil, com poros arredondados 

de tamanho heterogêneo, porém bem distribuídos na estrutura: A) amostra após 

sinterização; B) análise por µCT. Barra – 500µm. 

 

 A Figura 10A é correspondente à espuma de BCP produzida com dispersante 

poliacrilato de amônio e espumante óxido de lauril dimetil amina, agitada com pás de 

batedeira convencional. Observa-se que houve uma menor presença e distribuição de 

bolhas na superfície da espuma cerâmica, após sua secagem em estufa não houve 

retração ou colapso da superfície mantendo o tamanho e formato do molde. Na Figura 

10B é possível observar, através da técnica de µCT com reconstrução digital da amostra, 

a distribuição mais homogênea e um tamanho mais homogêneo dos poros. Apesar de 

menor quantidade de poros em comparação com a amostra anterior (Figura 8 e Figura 9), 

a estrutura é altamente porosa já que possui porosidade acima de 75%, calculada pela 

densidade geométrica da amostra.  

A B 
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 Para avaliar melhor a distribuição e o tamanho dos poros, as amostra avaliadas 

por µCT foram também avaliadas por MEV e as imagens correspondentes, estão 

apresentadas na Figura 11. É possível observar que os poros apresentam formato 

arredondado e possuem interconectividade, a distribuição do tamanho dos poros é larga, 

com poros pequenos, de aproximadamente 100µm a poros de até aproximadamente 

900µm. Os poros estão distribuídos por toda a estrutura aleatoriamente, corroborando 

com a elevada porosidade. Em contraste com a análise de µCT que não possui resolução 

para evidenciar os microporos, a análise por MEV mostra a microestrutura das paredes 

da espuma cerâmica e intrincada presença de microporos por toda sua estrutura. A 

espuma sinterizada não apresentou trincas. O processo de sinterização foi eficiente, pois 

além de conferir boa resistência mecânica à amostra, permitindo manipulação, permitiu 

corte com disco diamantado, sem colapso ou desintegração da espuma cerâmica. 

 

 

Figura 10. Espuma de BCP usando reagentes do Japão, com poros menores e 

arredondados: A) amostra após sinterização e retirada da camada superficial densa; B) 

análise por µCT de corte seriado da amostra. Barra – 500µm. 

 

A B 
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Figura 11. MEV da espuma de BCP sinterizada, cortada e polida.  

5.1.1.3. Microarquitetura óssea 

 O processo de mimetização óssea visa copiar a microarquitetura do tecido ósseo 

para a obtenção de resultados melhores devido a organização estrutural semelhante ao 

osso. Assim para decidir que tipo de implante cerâmico seria mais apropriado para os 

ensaios in vivo foi avaliada a microarquitetura óssea eleita como futuro leito dos 

implantes. 

 Foram obtidas imagens por MEV da tíbia de coelho acelularizada por processo 

químico, onde apenas o arcabouço inorgânico do osso permaneceu para a avaliação. 

Nas Figura 12A e Figura 12B está representado o osso trabecular da tíbia de um coelho, 

em região proximal, leito ósseo escolhido como sitio de implantação, baseado em 

protocolos de experimentação animal com implantes endósseos em coelhos. Foram 

observados macroporos em organização trabecular, que tem como principal função 

adequar a distribuição de cargas a que o osso é submetido, conferindo resistência 

mecânica e mantendo uma estrutura menos densa. Na superfície óssea é possível 



Resultados e Discussão 

_________________________________________________________________ 
48 

 

visualizar pequenos pontos mais escuros que formam depressões, as lacunas ósseas, 

nas quais ficam aprisionados os osteócitos; estes são sensíveis à compressão e 

modulam seu metabolismo para se adequar às forças a que o osso é submetido 101. 

 

Figura 12. MEV do osso trabecular, tíbia acelular de coelho: A) microestrutura da 

superfície; B) microestrutura fraturada. Setas indicando as lacunas preenchidas 

previamente por osteócitos.  

 Embora os materiais cerâmicos desenvolvidos (esferas e espumas) tenham 

apresentado grande potencial para utilização como implantes, foi observado que a 

espuma cerâmica seria mais adequada para ser usada como implante na etapa in vivo. 

Isso em virtude da semelhança estrutural e de formato com o osso. Portanto o estudo in 

vivo com implantação foi realizado com as espumas de BCP obtidas por gelcasting. 

 Ensaios in vivo 5.2.
 

 Na avaliação da osteointegração é de suma importância diminuir o número de 

variáveis que possam interferir no resultado final. Por esta razão cuidados e precauções 

antes, durante e depois do procedimento cirúrgico são necessários. A anestesia e 

analgesia que precedem a cirurgia devem seguir o protocolo farmacológico para cada 

espécie, assim como a administração de antimicrobianos profiláticos. A exposição da loja 

cirúrgica é precedida pela incisão e divulsão dos tecidos moles, que deve ser feita 

cuidadosamente, respeitando a anatomia e preservando o periósteo, tecido responsável 

pela nutrição e manutenção de células osteoblásticas 102. A reparação do tecido ósseo 



Resultados e Discussão 

_________________________________________________________________ 
49 

 

está diretamente relacionada a estas células, que sintetizam os componentes orgânicos 

da matriz. 

 A correta instalação dos implantes depende da habilidade e técnica do cirurgião. 

O procedimento de osteotomia deve ter o tempo reduzido à medida que a temperatura 

gerada pelo atrito da broca com o osso aumenta, esse aumento pode causar necrose 

óssea induzida pela alta temperatura. Essa necrose óssea ocorre após 7 minutos, a 

40°C, ou 1 minuto, a 47°C, para impedir que a necrose ocorra é indicado a utilização de 

brocas novas, com design otimizado, refrigeração por irrigação constante com solução 

salina estéril 102, procedimentos que foram observados e seguidos para impedir a morte 

celular óssea.  

 O tempo da reparação óssea em cada espécie difere, embora os eventos que se 

sucedem, com poucas exceções, são orquestrados da mesma maneira. A diferença no 

tamanho do animal está relacionada diretamente com o metabolismo do mesmo, animais 

menores, com metabolismo mais rápido possuem um tempo de reparação menor em 

relação seus confrontantes animais maiores; subentendendo não apenas o tamanho ser 

exatamente o fator responsável, mas sim o metabolismo celular que afeta essa variável. 

Passado o tempo de reparação relativo à espécie animal em relação ao tempo que se 

espera de um humano é necessário proceder com a eutanásia desses animais e correta 

remoção das amostras para análise. O método de eutanásia empregado buscou cumprir 

todos os preceitos de bioética, para minimizar qualquer sofrimento do animal durante o 

processo de eutanásia, com a insensibilização anestésica em plano profundo. Animais 

maiores podem sofrer a intervenção cirúrgica de retirada da amostra sem a necessidade 

de eutanásia podendo assim, utilizar o mesmo animal para múltiplos implantes por um 

período de tempo maior. A remoção das amostras do conjunto osso/implante foi realizada 

com critério, para não criar artefatos ou defeitos na análise devido manipulação e 

deslocamento dos implantes. As amostras removidas foram rapidamente fixadas para 

manterem a estrutura morfológica 103, 104.  

5.2.1.  Estudo Piloto  
 A pesquisa de marcadores ósseos que possam auxiliar na análise de sucesso de 

implantes produzidos no laboratório é um dos grandes focos deste trabalho. Assim, com 

o objetivo de testar a viabilidade de uma das técnicas propostas, LHQ, para o estudo 

molecular em osso após implantação de biomaterial, foi realizado um estudo piloto em 

amostras descalcificadas de fêmur de ratos após experimento com implantes à base de 
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titânio. A importância desse estudo piloto foi verificar se seria factível obter resultados 

relevantes em relação à apresentação de diferentes glicoproteínas de membrana, 

conforme os diferentes estágios de implantação ou diferentes materiais, permitindo a 

extrapolação para dar seguimento à experimentos mais abrangentes e em outras 

espécies animais. A seguir são apresentados os resultados deste estudo piloto da análise 

morfológica por HE e pela técnica de LHQ de biomateriais metálicos porosos com três 

grupos: defeito ósseo sem implante, com implante de Liga sem aditivo e com implante 

poroso de Liga (com gelatina como aditivo), estes implantados pelo período de 30 dias. 

Na Tabela 1 estão apresentados os resultados do padrão de marcação de cada lectina 

(PML) e seus respectivos escores de marcação. 

Tabela 1. PML com o respectivo escore de intensidade de marcação, para cada grupo 

avaliado. 

 Cirurgia 
Sem Implante 

Liga  
Sem Gelatina 

Liga  
Com Gelatina 

Lectina    

UEA-1 - (0) - (0) - (0) 

WGA ++ (2) ++ (2) ++ (2) 

sWGA  - (0) + (1) + (1) 

PNA ++ (2) ++ (2) ++ (2) 

RCA-1 ++ (2) +++ (3) +++ (3) 

 

 Neste experimento, foi observado que a porosidade no implante não interferiu no 

PML, pois os dois grupos que receberam implante (microporosos ou macroporosos) 

tiveram o mesmo resultado. Contudo foi observada diferença entre a marcação dos 

grupos que receberam os implante da Liga e do grupo que apenas foi submetido à 

cirurgia sem implantação de qualquer material. Os ossos com material implantado 

possuem maior marcação da lectina RCA-1, que reconhece o açúcar β-D-galactose. Em 

estudos com cultura de células essa lectina tem sido relacionada como um marcador de 

processo apoptótico em curso 77. Neste experimento com ratos e tecido vivo, presume-se 

que a maior expressão deste resíduo de açúcar reconhecido por RCA-1 em ossos com 

implantes esteja relacionada com a remodelação óssea em atividade, e não 
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necessariamente com apoptose. Outra diferença está na lectina sWGA, ainda que não se 

tenha ainda nenhuma correlação entre a presença da marcação e alguma função celular 

específica, essa lectina já serve como marcador de alteração óssea. O fato do PML ter 

mudado após contato com biomateriais é importante para guiar futuras investigações. 

Com esses resultados foi possível padronizar e delinear a experimentação para os 

estudos posteriores. Na Figura 13 a seguir, estão apresentadas as imagens de HE na 

Figura 13 A e Figura 13 B, e de marcação das lectinas, WGA Figura 13 C, PNA Figura 13 

D, UEA-1 Figura 13 E e RCA-1 Figura 13 F. 

 

Figura 13. Tecido ósseo de rato, fêmur com implante de Liga com adição de gelatina. A e 

C, coloração por HE; B, marcação por LHC, WGA ++(2); D, marcação por LHC, PNA 

+(1); E, marcação por LHC, UEA-1 - (0); F, marcação por LHC, RCA-1 +++(3) – Barra 

100 µm 97. 
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5.2.2.  Implantes cerâmicos 

 Com base nos resultados do experimento piloto com ratos foram desenhados os 

experimentos subsequentes, adaptando os protocolos e usando as mesmas lectinas da 

técnica LHQ selecionadas no experimento piloto. Desta forma, coelhos foram 

implantados com cilindros de espuma cerâmica macroporosa de BCP na proporção 1:1 

(HAp:β-TCP) em peso, com ~73% de porosidade obtidos por gelcasting. O procedimento 

cirúrgico de implantação seguiu o procedimento descrito anteriormente (4.2.2). Após o 

tempo de reparação nos dois diferentes períodos, 2 e 4 semanas, foram coletadas as 

amostras e descalcificado o tecido para o procedimento das análises histológicas.  

 Em uma análise das lâminas de tíbia de coelho com implante de espuma 

cerâmica coradas por HE, os dois períodos avaliados estão exemplificados na Figura 14, 

A (2 semanas) e B (4 semanas). Na Figura 14 é observado que o osso adquiriu o formato 

do contorno do implante, o qual não pode ser completamente identificado nas 

micrografias, pois foi removido quimicamente durante o processo de descalcificação, 

sendo possível visualizar apenas alguns resquícios. Além de dar forma ao osso no seu 

entorno, a espuma cerâmica guiou o crescimento ósseo pela sua superfície e poros, que 

pode ser observado palas estruturas ósseas arredondadas presentes nas micrografias, 

indicando o caráter osteocondutivo do material, bem como por permitir o crescimento 

ósseo no seu interior, o preenchimento dos poros só é possível devido o caráter 

interconectado dos poros presentes na espuma cerâmica. 

 

 

Figura 14. Osso trabecular neoformado ao redor do implante e formações ósseas 

arredondadas indicados pela seta, medula óssea indicada pelo asterisco. A) 2 semanas. 

B) 4 semanas. Coloração HE - Barra 200 µm.  
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 A avaliação morfológica das lâminas coradas por HE, permitiu observar pequenas 

alterações entre os grupos de 2 semanas e 4 semanas. Essas mudanças foram 

relacionadas à duração do processo de reparo, isto era esperado já que o reparo e 

regeneração dos tecidos se desenvolvem com o tempo. Em todos os casos analisados foi 

observado crescimento ósseo ao redor do implante em direção ao compartimento 

medular, como apresentado Figura 14, e na Figura 15A, relativa ao coelho #1, 2 semanas 

após implantação. Além desse crescimento externo, também foi observado crescimento 

ósseo no interior dos poros em várias fases de diferenciação, de acordo com a 

profundidade em direção ao centro do implante. Esse crescimento ósseo está 

representado pelas ilhotas de tecido ósseo em formato esférico, de banana ou de 

ferradura, observados na Figura 15B, relativa ao coelho #3, 4 semanas após 

implantação. A parte central dos implantes apresenta outro aspecto no preenchimento 

dos poros arredondados, é a presença de vasos neoformados, organizados com fina 

parede de células endoteliais, com sangue e rodeadas por diferentes células 

arredondadas, ou mesmo substância eosinofílica, apresentando uma migração e 

diferenciação inicial de células ósseas nos poros, Figura 15 C, relativa ao coelho #2, 2 

semanas após implantação. As quantidades e localizações dentro dos poros, de vasos 

neoformados, tecido ósseo arranjado em formato de banana, ou de ferradura, ou de 

ilhotas arredondadas, nessa sequência, mostram como o processo de formação de osso 

novo se desenvolve no interior do implante. Presumivelmente o primeiro passo é a 

nutrição sanguínea, formação dos vasos através dos poros interconectados, permitindo 

assim que as células ósseas povoem as imediações do implante e se diferenciem em 

direção ao centro do implante. Isso mostra por que ilhotas ósseas arredondadas estão 

localizadas principalmente nas porções mais externas dos implantes (Figura 15 B), e os 

poros preenchidos apenas por sangue estarem localizados mais ao centro do implante 

(Figura 15 C). 

 

Figura 15. Tecido ósseo, coelho, tíbia. Em todas as imagens o implante está identificado 

por *. A) coloração por HE; B) coloração por HE; C) coloração por HE– Barra 100 µm. 
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 Avaliando comparativamente os dois períodos de implantação 2 semanas e 4 

semanas, as lâminas foram avaliadas por LHQ, que resultou em um PML homogêneo. O 

painel do PML com os respectivos escores de marcação estão representados na Tabela 

2. 

Tabela 2. PML com o respectivo escore de intensidade, para cada coelho avaliado. 

 2 semanas 
(coelho#1) 

2 semanas 
(coelho#2) 

4 semanas 
(coelho#3) 

4 semanas 
(coelho#4) 

4 semanas 
(coelho#5) 

Lectina      

UEA-1 - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) 

WGA ++ (2) ++ (2) ++ (2) ++ (2) ++ (2) 

sWGA + (1) + (1) + (1) + (1) - (0) 

PNA ++ (2) +++ (3) +++ (3) +++ (3) ++ (2) 

RCA-1 ++ (2) ++ (2) ++ (2) ++ (2) + (1) 

 

Um aspecto importante da marcação com as lectinas, que não está relacionado 

com a intensidade de marcação apresentada na Tabela 2, é como essa marcação se 

distribuiu na estrutura óssea nos dois períodos avaliados. Isso ficou evidente com a 

lectina PNA que marcou a matriz óssea neoformada em contraste à matriz óssea velha, 

sem marcação, nos coelhos após 2 semanas de implantação, apresentado na Figura 16 

A e evidenciado pelas pontas de seta na figura. Todavia os coelhos após 4 semanas de 

implantação, Figura 16 B, perderam essa forte marcação específica da matriz óssea 

neoformada, passando a apresentar uma matriz óssea com menor intensidade de 

marcação homogeneamente distribuída. Isto mostra que a glicoproteína envolvida no 

processo de reparação e crescimento ósseo foi expressa apenas durante a fase inicial do 

processo de reparação, diminuindo sua presença com o passar do tempo e maturação do 

osso. Esse aspecto relevante da seletividade na matriz óssea para a lectina PNA, mostra 

que não é apenas a presença de marcação positiva e o PML relevantes para uma 

avaliação da resposta tecidual. É importante também avaliar como o osso, novo e velho 

em contato com um biomaterial, espuma cerâmica, expressa essas glicoproteínas 

durante os processos de remodelamento e crescimento, discriminando-as pela matriz 

óssea de acordo com cada período avaliado. 
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 Da mesma maneira, para RCA-1 essa seletividade de marcação em relação ao 

período avaliado está presente. A marcação de RCA-1 nos coelhos de 2 semanas, Figura 

16 C, foi positiva e discriminante na matriz óssea neoformada em relação à matriz óssea 

antiga. Quando observados os coelhos de 4 semanas, Figura 16 D, a lectina está 

marcando a matriz óssea antiga e nova fortemente e uniformemente. Diferente do caso 

apresentado anteriormente, para a lectina RCA-1 o que ocorreu foi um ganho de 

marcação da matriz óssea antiga, acompanhando a marcação observada na matriz 

óssea neoformada. Essa observação pode ter relação com o fato de a RCA-1 ter sido 

correlacionada na literatura 77, em cultura de células, como um possível marcador 

apoptótico. Neste caso no entanto, a correlação proposta é que esse espalhamento da 

marcação se deve, ao processo de remodelamento ocorrendo no osso e por ter essa 

glicoproteína específica relacionada no processo. Conforme o estímulo do implante 

permanece presente e o tecido passa a se remodelar como um todo, essa sinalização se 

espalha em cadeia pela matriz. 

 Embora não seja o mais óbvio, essa diferenciação nas marcações de acordo com 

o tempo de experimentação, como observado com as lectinas PNA e RCA-1, faz muito 

sentido. Quando se considera o processo de reparação e a maturação óssea, nos quais 

ocorrem cascatas de sinalizações envolvendo comunicação extracelular e mudança nas 

proteínas depositadas na matriz óssea, é de se esperar que principalmente glicoproteínas 

estejam sendo moduladas com aumento ou diminuição da sua expressão. 

 Um exemplo grosseiro dessas mudanças no perfil proteico da matriz extracelular 

(MEC) óssea, é a alteração no tipo de colágeno presente. Inicialmente o colágeno é 

depositado de forma não organizada e preferencialmente do tipo III, conforme o tecido se 

remodela e organiza o principal colágeno depositado e presente é do tipo I 105. Outra 

possibilidade é ocorrer uma mudança na glicosilação, resíduos de açucares, das 

proteínas também interferindo na marcação das lectinas e alterando o PML, essas 

alterações no tipo de açúcar de uma mesma glicoproteína podem alterar funções, sítios 

de ligação e deixar as proteínas mais susceptíveis às ações enzimáticas 106. 

 Para sWGA não foi observada diferença entre os coelhos de 2 semanas de 

implantação, Figura 16E e os de 4 semanas de implantação, Figura 16F, todavia ela 

mostrou ser um bom marcador para osteócitos maduros na matriz óssea mineralizada, 

Figura 16E, e igualmente para as células progenitoras no processo de diferenciação, 

Figura 16G, no interior de poros onde estava presente a espuma cerâmica. 
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 A descalcificação das amostras remove o material inorgânico presente no tecido 

ósseo e como já foi abordado, é esperado que os implantes também tenham sido 

removidos no processo. Mesmo assim fica evidente a presença de uma substância 

amorfa, fracamente corada com HE, Figura 14 e Figura 15. O inesperado foi observar 

marcação positiva com as lectinas nessa substância amorfa, marcando distintamente 

com PNA, RCA-1 e WGA, Figura 16 A, B, C, D e H. Este resultado se mostrou muito 

relevante, pois se assume que onde está presente essa substância amorfa, antes da 

descalcificação do tecido, deveria haver apenas o implante de espuma cerâmica. Com a 

descalcificação e dissolução ácida do implante, após o período de implantação, o 

esperado é que não houvesse sobrado nada específico. Entretanto, como indicado pelo 

resultado da LHQ, ali estão presentes glicoproteínas, isso porque sacarídeos não 

conjugados, na substância amorfa, seriam lavados durante o processamento do tecido na 

lavagem em soluções de álcool com diferentes concentrações. Assim sua presença é 

evidência do processo ativo de adsorção de proteínas na espuma cerâmica implantada, 

proteínas que podem ser do soro ou mesmo MEC óssea secretadas pelas células 

presentes no processo de reparo. Este fato mostra a importância do aspecto microporoso 

e macroporoso da espuma cerâmica implantada e como a porosidade é capaz de 

percolar na sua estrutura macromoléculas e permitir a adsorção das mesmas na sua 

superfície. As áreas claras onde a substância amorfa não está presente ou deslocada do 

osso, acredita-se ser um artefato produzido pelo processamento e desidratação do tecido 

assim como pode ocorrer com a medula óssea após métodos alcóolicos de coloração das 

lâminas. 

 A lectina UEA-1, apresentada na Figura 16I, não marcou positivamente em 

nenhuma das amostras agindo como controle interno negativo da técnica. 

 O período de implantação interferiu no padrão de marcação do tecido ósseo, para 

PNA e RCA-1, com marcação seletiva de matriz óssea neoformada contra matriz óssea 

antiga para ambas as lectinas, nos coelhos de 2 semanas de implantação. Nos coelhos 

de 4 semanas de implantação, houve perda da marcação na matriz óssea para PNA e 

ganho da marcação na matriz óssea para RCA-1. A espuma cerâmica de BCP 

apresentou bom aspecto de interação biológica para osteointegração e osteocondução 

além de aspecto angiogênico do material. A lectina UEA-1 foi negativa para todas as 

amostras e funcionou como controle interno para a técnica de LHQ. 
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 Com a utilização da LHQ pode-se observar diferenças moleculares relevantes nos 

eventos celulares e proteínas envolvidas, durante a implantação da espuma cerâmica de 

BCP. 

 

Figura 16. Marcação por LHQ de osso descalcificado, implante espuma cerâmica 

identificado por *, as pontas de seta apontam a delimitação do osso neoformado. A) PNA 

++(2); B) PNA +++(3); C) RCA-1 ++(2); D) RCA-1 ++(2); E) sWGA +(1); F) sWGA +(1); G) 

sWGA +(1); H) WGA ++(2); I) UEA-1 -(0) – Barra 100 µm 107. 

5.2.3. Implantes metálicos 
 Nesta sessão são apresentados os resultados da experimentação in vivo dos 

coelhos que receberam implantes metálicos macroporosos e microporosos e foi realizada 

a administração dos marcadores ósseos tetraciclina, alizarina e calceína, seguindo o 

protocolo de inoculação, Quadro 5. A análise por fluorescência, em amostras não-

descalcificadas e não coradas, se baseia na deposição óssea nos períodos de aplicação 
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de cada marcador, os quais podem ser identificados com uso de luz fluorescente 

evidenciando as diferentes fases do crescimento ósseo de acordo com as cores 

correspondentes a cada marcador. Cada marcador possui uma faixa de excitação e uma 

faixa de emissão. Não é o objetivo deste trabalho discutir os eventos físicos envolvidos 

nesse processo de excitação e emissão. Assim, ao avaliar uma imagem que possui 

marcação positiva para um ou mais marcadores é possível localizar em cada período da 

experimentação animal, qual a área do osso que estava sofrendo remodelamento, e ou 

crescimento ósseo, durante a semana que seguiu a inoculação do marcador específico. 

Para a análise com microscopia de fluorescência foram avaliados os cortes histológicos 

emblocadas em resina, com implantes metálicos macroporosos e microporosos. 

 A tetraciclina foi o primeiro marcador aplicado, durante a fase inicial do reparo, 

assim é esperado que a marcação presente se encontre mais próxima às bordas dos 

implantes, pois é onde se supõe que ocorra a maior parte da remodelação nesse período 

do reparo ósseo. A alizarina, segundo marcador aplicado durante o terço médio da 

reparação, é esperada estar presente mais aprofundada nos implantes macroporosos e 

nos crescimentos ósseos. Por último, a calceína terceiro marcador aplicado, durante a 

fase final da reparação, se espera que esteja presente mais no centro em implantes 

macroporosos, pois o tecido cresce das bordas para o centro, e mais espalhado por todo 

o osso nos microporosos.  

 Além do processo de remodelamento ósseo relacionado ao processo de 

implantação, ocorre o crescimento ósseo para o interior da cavidade medular, o processo 

de turnover ósseo e a adaptação do osso às novas distribuições de carga por causa do 

implante. Todos os eventos que culminem com nova deposição óssea durante a 

aplicação dos marcadores fluorescentes terão depositado juntamente naquela área o 

marcador, que não tem especificidade para diferenciar as situações de deposição da 

matriz óssea. Portanto todas as áreas com processo de deposição e crescimento ósseo 

em curso serão marcadas.  

 Identificar os períodos de crescimento ósseo no interior dos implantes mostra 

como o implante estimula o osso durante a reparação, e como o osso se comporta após 

sofrer uma injúria controlada. Isso é importante pois características dos implantes, como, 

tamanho dos poros, composição e aspectos da superfície podem induzir, ou retardar, o 

crescimento ósseo. A análise por microscopia de fluorescência é uma técnica capaz de 

mostrar como a evolução desse comportamento ocorre em função do tempo, a 

incorporação de marcadores ósseos fluorescentes em diferentes períodos deixa rastros, 
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que podem ser observados todos juntos no final, e comparados. Diferente das outras 

técnicas usadas nesse estudo, como colorações, LHQ e IHQ, que avaliam proteínas, 

glicoproteínas e resíduos de açucares presentes no momento que o processo de 

reparação foi interrompido. 

 Durante a análise das lâminas foi observado que nem todos os marcadores 

estavam presentes. Há uma diferença de intensidade entre os marcadores devido às 

suas características físicas, motivo pelo qual não se pode estabelecer uma correlação 

direta entre intensidade de luz emitida e marcador incorporado, ou de intensidade de 

marcação entre os marcadores fluorescentes, pois o sinal pode ser captado em 

diferentes tempos conforme o marcador e seu filtro. Assim, deve-se apenas correlacionar 

as áreas onde foram depositados os marcadores e as distâncias entre eles. A 

incorporação dos marcadores acompanhou a sequência do crescimento de osso em 

relação aos implantes, e todo o remodelamento ósseo em curso durante os períodos de 

aplicação dos marcadores. 

 O marcador alizarina não foi identificado em nenhuma das lâminas. A primeira 

suspeita sobre a não identificação do marcador foi a de falha no filtro ou no microscópio, 

mas após observar as amostras em outro microscópio, com outros dois filtros para o 

marcador alizarina, e não obter resultados positivos, a suspeita passou para o marcador 

em si. O marcador em solução foi aplicado em papel filtro e verificado que ele não emitia 

fluorescência. Apesar dos protocolos mencionarem apenas Alizarina como marcador 

fluorescente, constatou-se que a substância Alizarina usada como marcador fluorescente 

é a chamada Alizarin complexone, enquanto se usa rotineiramente em preparações 

histoquímicas Alizarin S red que tem grande afinidade por cálcio e é usada para marcar 

nódulos calcificados em cultura de células 108. Assim, embora os reagentes que 

possuímos sejam descritos pelos fabricantes nacionais apenas como Alizarina 

entendemos que esteja se referindo à Alizarin S red, que foi a Alizarina utilizada no 

experimento e não resultou na emissão da fluorescência esperada. 

 Apesar da não detecção de um dos marcadores, a avaliação óssea não foi 

comprometida e a dupla marcação com tetraciclina e calceína foi observada. Um fato 

interessante é que os dois marcadores puderam ser identificados com os filtros 

específicos para cada um. O filtro D específico para tetraciclina, em amarela, foi capaz de 

captar também a fluorescência do marcador calceína, em verde (Figura 17A), enquanto o 

filtro I3 específico para calceína, em ciano, foi capaz de captar também a fluorescência 

do marcador tetraciclina, em vermelho, (Figura 17B). Ambos os filtros obtiveram imagens 
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satisfatórias para a dupla marcação, portanto foi escolhido o filtro D, para uso na análise 

das lâminas, devido preferência na sua paleta de cores. 

 

 

Figura 17. Microscopia de fluorescência: A) Filtro D: cores amarelo tetraciclina e verde 

calceína; B) Filtro I3: cores ciano calceína e vermelha tetraciclina - Barra 200 µm. 

Na análise das lâminas não descalcificadas e coradas pela técnica de Giemsa 

Eosina (GE) foram observados todos os elementos teciduais e sua morfologia. A 

coloração mostra que os poros possuem interconectividade ativa e que os implantes 

estão completamente preenchidos no seu interior, com osso novo e medula óssea em 

diferentes proporções de acordo com cada material (Figura 18). Por esta coloração, são 

visualizados os tecidos moles no interior do implante como vasos e medula óssea, 

A 

B 
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também importantes para o sucesso da implantação. Por não serem mineralizados esses 

tecidos moles não agregam marcadores fluorescentes e por isso não são detectados na 

análise por microscopia de fluorescência. A real ocupação tecidual no interior do implante 

possui tecido ósseo mineralizado, não mineralizado, vasos e células da medula óssea. 

Isso mostra a relevância da combinação das técnicas, dando um melhor panorama do 

crescimento ósseo e da presença de tecido vivo no interior dos poros. 

A presença de medula óssea no interior dos poros do implante é uma observação 

muito promissora e relevante, pois as células que constituem a medula óssea vermelha, 

são células progenitoras do sistema imune e hematopoiético, constituindo um importante 

reservatório de células troncos mesenquimais 109. Essas células são sensíveis e seu 

crescimento indica que o implante apresenta um ambiente amigável não apenas para 

células ósseas mineralizadas. 

A caracterização da osteointegração é avaliada pelo íntimo contato entre osso e o 

implante. Nas lâminas não-descalcificadas e coradas por GE é possível avaliar essa 

interação do osso com o implante, como observado na Figura 18 com implantes 

macroporosos. Um aspecto importante observado é a ativa penetração e crescimento de 

tecido ósseo mineralizado no interior dos poros. Além do osso, nas Figura 18B e Figura 

18F, é observada a presença de medula óssea no interior dos poros, mostrando que 

mesmo o implante não estando inteiramente preenchido com osso, ele está preenchido 

com tecido. O tecido ósseo mineralizado é representado pela cor rosa, e os tecidos 

moles, núcleos dos osteócitos, tecido vascular e fibroso, pela cor azul. 

 O que define o quanto o osso crescerá no interior de um implante, em grande 

parte é empírico. Com base nas observações feitas, implantes porosos oferecem um 

ambiente mais propício para o crescimento e desenvolvimento celular. Após as análises 

realizadas é possível afirmar que de certa forma, assim como descrito na literatura, poros 

muito pequenos limitam a penetração tecidual para o interior do implante, e poros muito 

grandes não sofrem um preenchimento completo de osso no seu interior. Sendo assim, 

para coelhos, implantes com tamanho médio de poros variando de 50 a 100 µm 

apresentaram a maior taxa de preenchimento ósseo 110. O tempo de reparação é outra 

variável que define o preenchimento de tecido ósseo no interior dos poros. A presença de 

tecido medular no interior dos implantes sugere que o preenchimento e manutenção do 

tecido é contínuo, sendo assim, presume-se que aumentando o tempo de reparação, 

pode se aumentar a taxa de preenchimento ósseo no interior dos poros do implante. 
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Figura 18. Ossos-implantes macroporosos, não descalcificados, com coloração Giemsa-

eosina. Liga: A) Albumina, B) Gelatina, C) Amido de Batata, D) Amido de Arroz; Ticp: E) 

Albumina, F) Gelatina, G)Amido de Batata, H) Amido de Arroz. – Barra 200µm. 
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A seguir serão apresentados os resultados obtidos pelas técnicas de Raios X de 

contato, fluorescência e GE nas lâminas não descalcificadas com implantes 

macroporosos de Ticp e Liga. 

O propósito de realizar a análise radiográfica nos cortes de osso-implante 

macroporosos foi a de comparar está técnica às outras análises, e servir como critério de 

seleção. Como pode ser observado nas imagens das Figura 20A à Figura 31A, as 

radiografias mostram a delimitação osso-implante, com os implantes mais radiopacos 

(branco) que o osso (cinza) e os tecidos moles radio lúcidos (preto). Não é possível 

avaliar a porosidade dos implantes pela técnica, devido à espessura dos cortes no 

momento do exame radiográfico, são observados apenas os macroporos evidentes ao 

olho nu. As radiografias foram feitas antes dos cortes serem colados nas lâminas e 

lixados em politriz como descrito anteriormente (item 4.2.4). Outro aspecto dessa análise 

é que no período avaliado não foi possível fazer distinção entre o osso novo, neoformado, 

e o osso velho. Indicando que no tempo avaliado, a reparação do osso estabilizou o 

implante com a mineralização da matriz óssea nova atingindo a mineralização da matriz 

óssea antiga. O exame radiográfico depende da diferença na radiopacidade para 

diferenciar os tons monocromáticos no filme radiográfico, assim, uma análise diferencial 

pode ser obtida se for realizado o exame em períodos mais curtos de reparação óssea 

após a implantação, onde seria observada a diferença de radiopacidade na radiografia 

entre a matriz mineralizada óssea nova e velha. 

As imagens das lâminas de GE dos conjuntos osso-implante (Figura 20B, Figura 

23B, Figura 24B, Figura 26B, Figura 28B, Figura 29B e Figura 30B) são bem 

representativas de como o osso cresce ao redor e dentro de alguns implantes, porém não 

apresentaram nenhum diferencial além dos que já foram observados na Figura 18 em 

maior detalhe. No entanto, quando essas são comparadas com as imagem por 

microscopia de fluorescência, sobre o remodelamento ósseo e crescimento ósseo, 

(Figura 19B, Figura 21B, Figura 22B, Figura 25B e Figura 27B) é observado quanta 

informação não pode ser detectada apenas com uso de técnicas morfológicas 

convencionais.  

Nas imagens de microscopia por fluorescência é nítida a incorporação dos dois 

marcadores fluorescentes presentes por todo o osso e em diferentes proporções. É 

observado que o maior período de remodelamento e crescimento ósseo se deu nas 

primeiras semanas de reparação representadas pela marcação com tetraciclina, cor 

amarela. Mesmo áreas que não sofreram trauma cirúrgico com a formação do defeito 



Resultados e Discussão 

_________________________________________________________________ 
64 

 

ósseo e áreas que não estiveram em contato direto com o implante apresentam uma forte 

marcação. A calceína é observada em todas as fotos e se localiza dispersa por todo o 

osso e contornando todo o endósteo, o que mostra que nesse período houve crescimento 

em espessura óssea para o interior da cavidade medular óssea. Se houvesse a 

marcação com a Alizarina possivelmente esse retrato do processo de reparo após 

implantação poderia ser ainda mais completo.  

O crescimento de osso no interior dos poros pode ser evidenciado por ambas as 

preparações, GE e microscopia de fluorescência, Figura 27B e Figura 30B.  

 
Figura 19. Osso-implante, não descalcificado, Ticp denso: A) Raios X, B) Fluorescência. 

Barra – 2mm.  

 
Figura 20. Osso-implante macroporoso, não descalcificado, Ticp-amido de batata: A) 

Raios X, B) GE. Barra – 2mm.  

 

A B 

A B 
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Figura 21. Osso-implante macroporoso, não descalcificado, Ticp-amido de milho: A) 
Raios X, B) Fluorescência. Barra – 2mm. 

 
Figura 22. Osso-implante macroporoso, não descalcificado, Ticp-amido de arroz: A) 
Raios X, B) Fluorescência. Barra – 2mm. 

 
Figura 23. Osso-implante macroporoso, não descalcificado, Ticp-gelatina: A) Raios X, B) 
GE. Barra – 2mm. 

A B 

A B 

A B 
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Figura 24. Osso-implante macroporoso, não descalcificado, Ticp-albumina: A) Raios X, B) 

GE. Barra – 2mm. 

 
Figura 25. Osso-implante, não descalcificado, Liga denso: A) Raios X, B) Fluorescência. 

Barra – 2mm. 

 
Figura 26. Osso-implante macroporoso, não descalcificado, Liga-amido de batata: A) 

Raios X, B) GE. Barra – 2mm. 

A B 

A B 
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Figura 27. Osso-implante macroporoso, não descalcificado, Liga-amido de milho: A) 

Raios X, B) Fluorescência. Barra – 2mm. 

 
Figura 28. Osso-implante macroporoso, não descalcificado, Liga-amido de arroz: A) 

Raios X, B) GE. Barra – 2mm. 

 
Figura 29. Osso-implante macroporoso, não descalcificado, Liga-albumina: A) Raios X, B) 

GE. Barra – 2mm. 

 

A B 

A B 
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Figura 30. Osso-implante macroporoso, não descalcificado, Liga-gelatina: A) Raios X, B) 

GE. Barra – 2mm. 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos utilizando as técnicas de 

fluorescência e GE nas lâminas não descalcificadas com implantes microporosos de Ticp 

e Liga. 

Nas amostras microporosas os aspectos observados anteriormente se repetem, 

na comparação das imagens obtidas pela microscopia de fluorescência, Figura 31A à 

Figura 40A, com as imagens das lâminas coradas por GE, Figura 31B à Figura 40B. Para 

avaliar o processo de osteointegração, as imagens de microscopia de fluorescência 

oferecem mais informação sobre o processo de reparação e possibilita uma melhor 

comparação entre as amostras. 

Quando comparados os resultados dos diferentes tratamentos constata-se que 

não há diferença morfológica entre eles, ou entre os materiais, Ticp e Liga. Isso se repete 

em relação às informações anteriores para os implantes macroporosos, nos quais, por 

possuírem porosidade interconectada, há a diferenciação de possuírem crescimento 

ósseo no seu interior. Levando-se em consideração apenas os resultados das lâminas 

coradas por GE, todos os implantes foram bem sucedidos, diferindo entre eles apenas na 

quantidade de tecido ósseo em contato com o implante. 

Quando comparados os resultados provenientes da microscopia de fluorescência 

pode-se inferir que os diferentes tratamentos induzem diferenciadamente, ao longo do 

tempo, o crescimento ósseo ao redor dos implantes (Figura 31A à Figura 40A). Como 

A B 
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observado anteriormente para os implantes macroporosos, o marcador tetraciclina é o 

mais presente em todos os implantes microporosos, embora o marcador calceína esteja 

presente em todas as imagens por fluorescência, com ausência do marcador alizarina 

pelo mesmo motivo discutido.  

Assim, é observado que tanto para os implantes de Ticp e Liga microporosos, as 

amostras que se mostraram com maior área marcada de osso novo foram os implantes 

sem tratamento e com tratamento 4. O implante de Ticp com tratamento 1, Figura 32A, 

também apresenta área de marcação considerável, que nesses casos denotam uma 

relação direta com o quanto de remodelamento e deposição de osso novo ocorreram 

naquele período. 

Quando comparados os implantes macroporosos e microporosos considerando 

esses mesmos parâmetros, observa-se que os implantes macroporosos induzem muito 

mais remodelamento e deposição óssea do que os implantes microporosos. Isso mostra 

inicialmente que o mais importante para induzir remodelamento ósseo é a morfologia do 

material. É necessário lembrar que um dos marcadores, alizarina, não pode ser 

visualizado, portanto as análises do remodelamento no terço médio da reparação tecidual 

estão ausentes, não podendo excluir que os maiores períodos de remodelamento e 

deposição óssea para os implantes microporosos poderiam estar concentrados nesse 

terço médio. Mesmo assim é natural que os implantes macroporosos apresentem maior 

remodelamento e deposição óssea, pois deve-se considerar que eles possuem maior 

área de superfície e portanto maior área em contato com o osso e as células 

responsáveis pelo reparo como um todo, influenciando e estimulando por mais tempo os 

processos envolvidos. 

Ainda que possa ser creditado aos implantes microporosos que eles induzem uma 

resposta mais rápida com estabilização mais rápida, e portanto menos marcador é 

incorporado ao osso, não tendo uma correlação negativa em relação à quantidade de 

marcador incorporado, um fator importante para o sucesso de intervenções ósseas é de 

estimular por mais tempo a resposta do osso, e nesse quesito os implantes 

macroporosos foram melhor sucedidos. 
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Figura 31. Osso-implante microporoso, não descalcificado, Ticp sem tratamento: A) 

Fluorescência, B) GE. Barra – 2mm. 

 

 
Figura 32. Osso-implante microporoso, não descalcificado, Ticp tratamento 1: A) 

Fluorescência, B) GE. Barra – 2mm. 

 

A B 

A B 
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Figura 33. Osso-implante microporoso, não descalcificado, Ticp tratamento 2: A) 

Fluorescência, B) GE. Barra – 2mm. 

 

 
Figura 34. Osso-implante microporoso, não descalcificado, Ticp tratamento 3: A) 

Fluorescência, B) GE. Barra – 2mm. 

 

 
Figura 35. Osso-implante microporoso, não descalcificado, Ticp tratamento 4: A) 

Fluorescência, B) GE. Barra – 2mm. 

 

A B 

A B 
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Figura 36. Osso-implante microporoso, não descalcificado, Liga sem tratamento: A) 

Fluorescência, B) GE. Barra – 2mm. 

 
Figura 37. Osso-implante microporoso, não descalcificado, Liga tratamento 1: A) 

Fluorescência, B) GE. Barra – 2mm. 

 
Figura 38. Osso-implante microporoso, não descalcificado, Liga tratamento 2: A) 

Fluorescência, B) GE. Barra – 2mm. 

A B 

A B 
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Figura 39. Osso-implante microporoso, não descalcificado, Liga tratamento 3: A) 

Fluorescência, B) GE. Barra – 2mm. 

 

 
Figura 40. Osso-implante microporoso, não descalcificado, Liga tratamento 4: A) 

Fluorescência, B) GE. Barra – 2mm. 

 

A análise por fluorescência das lâminas por toda sua extensão, com montagem e 

representação do osso inteiro em conjunto com o implante, mostra que o remodelamento 

ósseo vai muito além da área em contato com o implante. Mesmo áreas longe do 

implante apresentam grande incorporação de marcadores fluorescentes, o que indica que 

mesmo não sendo perfuradas ou colocadas em contato com o implante, o osso se 

comporta como um todo, remodelando-se para se adequar à distribuição de forças em 

sua estrutura. 

A B 
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Em contraste ao processamento histológico de tecido ósseo não-descalcificado e 

embutido em resina apresentado anteriormente, onde o conjunto osso e implante 

metálico foram cortados e avaliados juntos, o processamento histológico de tecido ósseo 

descalcificado e embutido em parafina necessita que o implante metálico seja removido 

para poder ser cortado. A vantagem desse processo é a possibilidade de obter uma 

quantidade maior de cortes histológicos, já que os cortes não precisam ser lixados e 

polidos, são obtidos em micrótomo na espessura de trabalho de 5µm. 

Além da maior quantidade de cortes obtidos, existe um número maior de 

colorações que podem ser realizadas nessas lâminas, diferentemente dos cortes em 

resina que tem um número limitado de colorações possíveis e protocolos especialmente 

modificados, pois a retirada da resina prejudica a integridade do tecido. 

 A obtenção de inúmeras lâminas é vantajoso por possibilitar a aplicação das 

técnicas de pesquisa molecular como LHQ e IHQ. Tecidos descalcificados emblocados 

em parafina permitem grande quantidade de colorações histoquímicas, pois a retirada da 

parafina é fácil e não prejudica a integridade do tecido. A grande desvantagem desta 

técnica na avaliação dos implantes metálicos porosos é a necessidade mandatória da 

retirada do implante metálico. A retirada do implante não é tão prejudicial ao estudo do 

tecido restante e adjacente que permanece com o formato do implante ao qual estava em 

contato. No entanto quando se trabalha com implantes porosos um dos objetivos é 

avaliar o crescimento ósseo no interior dos poros do implante, e ao retirar o mesmo, se 

perde o tecido do interior do implante. 

Assim, a análise do tecido ósseo pelas colorações de GO (Figura 41A), MG 

(Figura 41B), HE (Figura 41C), TM (Figura 41D), PS (Figura 41E) e AT (Figura 41F), 

servem de comparação para classificar sua relevância. Enquanto HE é a técnica padrão 

para se avaliar a morfologia celular de qualquer tecido, as diferentes colorações servem 

para diferenciar estruturas e componentes celulares a fim de facilitar, ou permitir sua 

identificação. Alguns aspectos relevantes das técnicas citadas é que embora nenhuma 

seja específica para osso, todas elas estão relacionadas com a marcação de tecido 

conjuntivo, mais especificamente colágeno, proteína constitutiva do osso. 

O que diferencia cada uma dessas colorações no osso é a cor que a coloração vai 

agregar ao tecido em contraste com o núcleo escuro, como o TM que marca osteoide em 

vermelho, tecido ósseo mineralizado novo em azul claro, e velho em azul escuro. A 

coloração de GO marca matriz extracelular, colágeno em azul e o resto das estruturas em 
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vermelho, enquanto MG marca osso mineralizado em verde, osteoide e as outras 

estruturas em vermelho 111. O PS marca colágeno em vermelho quando avaliado com 

microscopia óptica de campo claro, devido a afinidade do corante em se alinhar com as 

fibras colágenas seletivamente, ao aplicar luz polarizada ocorre o efeito de birrefringência 

dessas fibras. As fibras colágenas mais espessas do tipo I aparecem em tons de 

amarelo, laranja e vermelho; e as fibras colágenas mais delgadas do tipo III, em verde. 

Além de diferenciar os tipos de colágeno essa técnica permite avaliar o alinhamento e 

organização das fibras, pois quanto mais organizadas e alinhadas maior a indicação de 

um osso mais maduro; um osso mais jovem apresentará fibras menos alinhadas 

denotando uma deposição colágena desorganizada 112. 

Observando as colorações com o objetivo de avaliar a resposta do osso ao 

implante não foi notada diferença em relação às colorações de GO, MG e TM. Entre as 

colorações de HE e AT, a que apresenta o melhor resultado morfológico é AT, a mais 

simples de todas. A única coloração que agregou elementos que podem ser 

considerados relevantes da resposta óssea foi a coloração PS, tenso sido observado o 

alinhamento das fibras colágenas em formas concêntricas, formando as osteonas 

primárias e os feixes que tem orientação transversa em relação às osteonas, presentes 

nos ossos de coelhos. Embora nenhuma correlação pode ser estabelecida com base 

nessa orientação das fibras colágenas e a reparação do tecido frente aos implantes.  
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Figura 41. Osso descalcificado, que recebeu implante macroporoso de Ticp-albumina, 

colorações: A) GO, B) MG, C) HE, D) TM, E) PS, F) AT. Barra – 100µm. 

5.2.3.1. Análise por Lectina-histoquímica 
Na avaliação por LHQ para os implantes macroporosos de Ticp e Liga, é 

apresentado a seguir um exemplo de marcação para cada lectina testada, do implante 

macroporoso de Ticp-albumina, Figura 42. O PML para cada tipo de implante 

macroporoso de Ticp está indicado na Tabela 3, e o PML para cada tipo de implante 

macroporoso de Liga está indicado na Tabela 4. Comparando os PML dos diferentes 



Resultados e Discussão 

_________________________________________________________________ 
77 

 

tipos de implantes metálicos macroporosos, foi observado que a maior diferença ocorre 

na marcação das lectinas sWGA e PNA. Ambas obtiveram maior escore nos implantes da 

Liga, essa diferença é importante para a comparação dos perfis. A lectina WGA está 

relacionada como um marcador de células tronco hematopoiéticas da medula óssea 

vermelha de humanos 113, e a lectina sWGA marca células tronco derivadas de 

glioblastoma 114, embora não haja uma explicação direta do que possa estar relacionado 

com esse achado. A diferença nos perfis mostra que algo não relacionado aos tipos de 

poros influencia esse padrão, possivelmente o tipo de material, algo que ainda necessita 

de mais investigação para responder se o aumento dessa marcação é benéfico ou não. 

Já a lectina PNA embora tenha marcado fortemente osteócitos tem sido relacionada 

como um bom marcador de aglomerados de células mesenquimais durante o 

desenvolvimento e embriogenese óssea 115. Ainda não pode ser afirmado se há uma 

relação direta entre processos de remodelamento, estimulação devido injúria óssea ou 

contato com biomaterial, que desencadeiem a apresentação desses marcadores. A 

sugestão mais provável é que algo relativo aos elementos da Liga (Ti, Nb, Zr) deve estar 

envolvido no processo. Considerando o aspecto da marcação pelo tecido é notório que, 

ao comparar as imagens respectivas à marcação com PNA e RCA-1, a marcação se 

concentre mais nos osteócitos com PNA (Figura 42F) e a marcação se estende e está 

bem espalhada por toda matriz óssea adjacente com RCA-1, Figura 42 G. 

Tabela 3. Padrão de marcação de lectina com o respectivo escore de intensidade, para 

cada aditivo formador de poro para a Ticp. 

 

Ticp Denso Arroz Batata Milho Gelatina Albumina 

Lectina       

UEA-1 - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) 

WGA + (1) + (1) + (1) + (1) ++ (2) + (1) 

sWGA + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) 

PNA + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) 

RCA-1 ++ (2) ++ (2) + (1) ++ (2) ++ (2) ++ (2) 
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Tabela 4. Padrão de marcação de lectina com o respectivo escore de intensidade, para 

cada aditivo formador de poro para o Liga. 

Liga  Denso Arroz Batata Milho Gelatina Albumina 

Lectina       

UEA-1 - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) 

WGA + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) 

sWGA ++ (2) ++ (2) ++ (2) ++ (2) ++ (2) ++ (2) 

PNA ++ (2) ++ (2) + (1) ++ (2) ++ (2) ++ (2) 

RCA-1 ++ (2) ++ (2) ++ (2) ++ (2) ++ (2) ++ (2) 

 

 

Quanto à avaliação por LHQ nos implantes microporosos de Ticp e Liga observa-

se que os aspectos mais relevantes ocorreram na diferença de marcação de RCA-1, que 

pode estar relacionada com o processo de remodelamento, como descrito anteriormente.  

O PML para os animais que receberam os implantes microporosos de Ticp está 

apresentado na Tabela 5 e para os animais que receberam os implantes microporosos de 

Liga está apresentado na Tabela 6. Avaliando-se as técnicas aplicadas e o resultado de 

cada uma considerando a relevância da análise para o melhoramento dos implantes, é 

possível dizer que nenhuma abordagem sozinha apresenta um resultado completo, da 

mesma maneira não adianta repetir infinitas técnicas como as colorações citadas as 

quais não agregam um diferencial em suas análises. Também é importante ressaltar que 

das duas grandes vertentes do processamento de implantes com osso: descalcificado e 

não descalcificado, ambos tem resultados ótimos para cada um, não excluindo a 

necessidade do outro. 
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Tabela 5. Padrão de marcação de lectina com o respectivo escore de intensidade, para 

os implantes microporosos de Ticp em relação a cada tratamento. 

Ticp Sem tratamento Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 Tratamento 4 
Lectina      

UEA-1 - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) 

WGA + (1) ++ (2) + (1) + (1) + (1) 

sWGA ++ (2) + (1) + (1) + (1) + (1) 

PNA + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) 

RCA-1 + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) 

 

 

Tabela 6. Padrão de marcação de lectina com o respectivo escore de intensidade, para 

os implantes microporosos de Liga em relação a cada tratamento. 

Liga Sem tratamento Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 Tratamento 4 
Lectina      

UEA-1 - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) 

WGA ++ (2) + (1) ++ (2) + (1) + (1) 

sWGA + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) 

PNA + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) 

RCA-1 ++ (2) ++ (2) + (1) ++ (2) ++ (2) 
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Figura 42. Marcação por LHQ de osso descalcificado, implante macroporoso de Ticp-

albumina: A) PNA +(1), B) RCA-1 ++(2), C) sWGA +(1), D) UEA-1 -(0), E) WGA +(1). 

Barra-100µm. 

 

 A marcação positiva de células e estruturas apresentam o processo de formação 

óssea com a presença de osteoblastos maduros ou em diferenciação para osteócitos. A 

presença da proteína nas regiões em evidência comprova o processo de formação óssea 

A B

C D 
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em andamento, representado em diferentes estágios. A maior marcação por WGA e PNA 

para os implantes de Liga, indicam uma possibilidade de maior presença de células 

troncos mesenquimais e remodelamento ósseo, decorrentes dos elementos da liga Ti-

13Nb-13Zr. 

5.2.3.2. Análise por Imuno-histoquímica 

 Uma das dificuldades da realização da técnica de IHQ com osso é o insucesso 

causado pelo desprendimento dos cortes de tecido, durante o processo de aquecimento 

em micro-ondas para a recuperação antigênica. Isso impossibilitou realizar o teste nas 

amostras do estudo no Japão. Desta forma o protocolo foi restruturado com ajuda do 

laboratório especializado em processamento e testes em tecido ósseo da AO Research 

Institute da AO Foundation localizado em Davos, Suíça. Para padronização dos 

protocolos e marcações por IHQ, a reatividade do anticorpo OC foi testada em amostras 

de osso com implante Ticp-albumina e em tecido controle positivo ósseo. O teste foi feito 

com duas abordagens para todas as amostras: com e sem recuperação antigênica, o 

controle negativo do processo também foi realizado nos dois casos. No controle negativo 

não foi utilizado anticorpo primário, mas todos os outros reagentes e passos, de acordo 

com o protocolo descrito no Anexo IV. 

 Além dos testes com o controle positivo para tecido ósseo foram realizados os 

testes com amostras de osso descalcificado de dois animais diferentes provenientes de 

outro experimento seguindo os mesmos procedimentos.  

 Embora para tecidos fixados em formalina a recuperação antigênica seja 

necessária, os resultados apresentados na Figura 43 mostram que, foi possível obter 

marcação relevante em relação ao anticorpo utilizado mesmo sem a recuperação 

antigênica. Essa marcação foi observada tanto para as amostras do experimento quanto 

para as amostras do controle positivo, que são patela de coelho de um animal controle 

fora do grupo experimental, sem implantação. Isso mostra que os epítopos da proteína 

que são reconhecidos pelo anticorpo utilizado não foram afetados pelo processo de 

fixação ou descalcificação. Todas as imagens da coluna esquerda da Figura 43 (A, C, E) 

são o respectivo controle negativo das imagens apresentadas na coluna da direita da 

mesma Figura 43 (B, D, F), onde foi colocado o anticorpo durante a realização da IHQ. O 

controle negativo serviu para eliminar marcações inespecíficas provenientes do processo 

e dar maior confiabilidade para a realização de padronização do teste sem o uso de 

recuperação antigênica. Na padronização realizada e apresentada nas Figura 43 e Figura 
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44 foram utilizadas duas amostras, provenientes de dois animais diferentes, implantados 

com implante macroporoso de Ticp adicionado de albumina. 

	  

 

 

  

Figura 43. Controle positivo para o anticorpo OC sem recuperação antigênica em patela 

de coelho: A) controle negativo e B) com anticorpo primário. Anticorpo OC sem 

recuperação antigênica Ticp-albumina #1: C) controle negativo e D) com anticorpo 

primário. Anticorpo OC sem recuperação antigênica Ticp-albumina #2: E) controle 

negativo e F) com anticorpo primário.	  

	  	  	  	  

E F 
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Figura 44. Controle positivo para o anticorpo OC com recuperação antigênica em patela 

de coelho: A) controle negativo e B) com anticorpo primário. Anticorpo OC com 

recuperação antigênica Ticp-albumina #1: C) controle negativo e D) com anticorpo 

primário. Anticorpo OC com recuperação antigênica Ticp-albumina #2: E) controle 

negative e F) com anticorpo primário. 

 
 Os resultados obtidos foram relevantes e a marcação positiva do anticorpo foi 

condizente com o esperado. Em termos de padronização da técnica para osso de coelho 

fixado em solução de formalina, descalcificado em solução de ácido fórmico e embutido 

em parafina, foi possível estabelecer o protocolo para permitir que a mesma pudesse ser 

E F 

A B 

C D 



Resultados e Discussão 

_________________________________________________________________ 
84 

 

aplicada com confiabilidade em maior escala e se estender para as outras amostras do 

estudo, sem a necessidade de recuperação antigênica. 

 A seguir são apresentados os resultados para os três anticorpos testados pela 

técnica de IHQ: osteopontina (OP), osteonectina (ON) e osteocalcina (OC) de acordo 

com o grau de marcação para cada um, entre os diferentes implantes. 

 Na Tabela 7 são apresentados os resultados de IHQ para os implantes 

macroporosos de Ticp e na Tabela 8 para os implantes macroporosos de Liga, de acordo 

com cada aditivo utilizado no processamento. 

 

Tabela 7. Avaliação da marcação de cada anticorpo com o respectivo escore de 

intensidade, para os implantes macroporosos de Ticp e cada aditivo. 

   Ticp  Controle Arroz Batata Milho Gelatina Albumina 

Anticorpo       

OP +++ (3) +++ (3) +++ (3) ++ (2) +++ (3) +++ (3) 

ON + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) 

OC + (1) ++ (2) +++ (3) + (1) ++ (2) ++ (2) 

 

Tabela 8. Avaliação da marcação de cada anticorpo com o respectivo escore de 

intensidade, para os implantes macroporosos de Liga e cada aditivo. 

Liga  Controle Arroz Batata Milho Gelatina Albumina 

Anticorpo       

OP +++ (3) +++ (3) +++ (3) +++ (3) +++ (3) +++ (3) 

ON ++ (2) ++ (2) ++ (2) + (1) ++ (2) ++ (2) 

OC +++ (3) ++ (2) ++ (2) ++ (2) +++ (3) +++ (3) 

 

 Na Tabela 9 são apresentados os resultados de IHQ para os implantes 

microporosos de Ticp e na Tabela 10 para os implantes microporosos de Liga, de acordo 

com cada tratamento utilizado no processamento. 
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Tabela 9. Avaliação da marcação de cada anticorpo com o respectivo escore de 

intensidade, para os implantes microporosos de Ticp em relação a cada tratamento. 

Ticp Sem tratamento Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 Tratamento 4 
Anticorpo      

OP  ++ (2) +++ (3) +++ (3) +++ (3) +++ (3) 

ON + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) 

OC + (1) ++ (2) ++ (2) ++ (2) ++ (2) 

 

Tabela 10. Avaliação da marcação de cada anticorpo com o respectivo escore de 

intensidade, para os implantes microporosos de Liga em relação a cada tratamento. 

Liga Sem tratamento Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 Tratamento 4 
Anticorpo      

OP +++ (3) ++ (2) +++ (3) +++ (3) +++ (3) 

ON + (1) ++ (2) + (1) + (1) + (1) 

OC ++ (2) ++ (2) + (1) ++ (2) ++ (2) 

 

 Avaliando todos os resultados de IHQ apresentados dos ossos com implantes 

macroporosos e microporosos, a proteína que apresentou maior escore de marcação 

dentre as proteínas pesquisadas foi OP, seguida de OC e por último a ON.  

 A presença da alta marcação positiva para OP no osso indica a reparação óssea 

ativa, pois ela é uma proteína que está diretamente relacionada ao processo de 

remodelamento ativando e modulando reabsorção, por parte dos osteoclastos, e 

deposição de matriz óssea mineralizada, por parte dos osteoblastos 116. Todos os 

implantes apresentaram escore de marcação alto para OP, o que indica que todos 

estavam modulando o remodelamento ósseo em mesmo nível independente das 

características do implante em contato com osso. 

 A OC no osso é secretada somente por osteoblastos e sua presença está 

diretamente relacionada com o processo de neoformação óssea e mineralização, 

regulando a transição de osteoblastos para osteócitos 117. A sua marcação positiva indica 

formação de osso em andamento, e entre os implantes macroporosos e microporosos, os 

macroporosos apresentaram maior escore de marcação do que os implantes 
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microporosos. Isso indica que os implantes macroporosos estimulam mais formação de 

osso do que os implantes microporosos. Considerando somente os implantes 

macroporosos, observa-se que os implantes de Liga possuem comparativamente escore 

maior do que os implantes de Ticp. Além da presença de poros, a combinação dos 

elementos da Liga (Ti, Nb, Zr) tem um papel na estimulação da formação de osso. 

 A ON também chamada de SPARC, é uma proteína complexa secretada por 

diferentes células, que possui múltiplas funções no organismo em diferentes tecidos; ela 

é relacionada ao metabolismo ósseo e tem domínios que se ligam à íons cálcio e 

estabelecem um papel regulador no desenvolvimento e processamento da MEC óssea 
118. A sua marcação teve o menor escore nos implantes em relação aos outros 

marcadores, exceto para os implantes macroporosos de Liga, que apresentaram um 

escore moderado em sua maioria. Esse resultado corrobora com a hipótese de que a 

composição da Liga, juntamente com a morfologia dos implantes, influenciou o 

comportamento do osso na experimentação. 

 Foi obtido marcação positiva pela técnica de IHQ para todas as amostras com 

sucesso. A realização da técnica nas amostras possibilita a comparação dos marcadores 

proteicos, por meio da IHQ, com os marcadores de açucares, por meio da LHQ. Na 

Figura 45, são apresentados - um exemplo de marcação para cada anticorpo OP, ON, 

OC (A, C, E); e seu respectivo controle positivo (B, D, F), nas amostras macroporosas de 

Liga. 

 Na comparação entre as técnicas de LHQ e IHQ, considerando o carácter das 

proteínas marcadas e localizadas no tecido com auxilio de anticorpos, é possível afirmar 

que as lectinas que apresentaram maior marcação no tecido estão relacionadas, direta 

ou indiretamente, com a deposição óssea e remodelamento durante o processo de 

reparação e crescimento. Um exemplo é o padrão de marcação entre a lectina WGA, que 

se liga ao ácido siálico, e da proteína OP, que é uma sialoproteína óssea, BSP-I. Essa 

correlação é relevante e mostra que a LHQ pode ser usada com sucesso para a 

avaliação da osteointegração, embora os elementos celulares ósseos envolvidos ainda 

não tenham sido diretamente identificados. 

 Avaliar os elementos estruturais (proteínas depositadas que formam a matriz 

óssea), os elementos de interação celular e comunicação (as glicoproteínas de 

membrana com seus resíduos de açúcar), e a morfologia do tecido ósseo, se mostrou 

uma eficiente ferramenta para caracterizar a osteointegração de implantes. Essa 

avaliação sistemática e combinada agregou importantes informações ao comparar 

morfologia e elementos moleculares com função específica. 
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Figura 45. Marcação por IHQ sem recuperação antigênica de osso descalcificado, 

implante macroporoso: A) Liga-albumina, OP +++(3); B) Controle positivo, +++(3); C) 

Liga-gelatina, ON ++(2); D) Controle positivo, ON ++(2); E) Liga-albumina, OC +++(3); F) 

Controle positivo, +++(3). Barra-100µm.  

.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 
 

Finalizando este estudo, as principais conclusões estão apresentadas neste capítulo. 
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 CONCLUSÕES 6.
 

Foi possível obter pela técnica da bola de neve esferas porosas milimétricas e 

micrométricas de HAp, β-TCP e BCP por um método inédito com aspecto da superfície 

controlada, sendo um promissor material para estudos futuros. 

 Biomateriais metálicos porosos são melhor avaliados com amostras não 

descalcificadas onde é possível observar o interior do implante, enquanto biomateriais 

cerâmicos porosos são melhor avaliados com amostras descalcificadas. 

 A utilização de marcadores fluorescentes é a melhor ferramenta para avaliar a 

osteointegração e observar o remodelamento através do tempo para cada período da 

reparação. 

 As colorações histoquímicas mais relevantes empregadas em tecidos 

descalcificados foram picrosírius (PS) e azul de toluidina (AT). 

 Pela análise de IHQ os implantes que apresentaram os melhores resultados foram 

os implantes macroporosos de Liga. 

 O melhor marcador de IHQ para avaliar a osteointegração foi o anticorpo para 

osteopontina (OP). 

 A técnica de LHQ foi bem sucedida em criar perfis de comparação entre os 

biomateriais.  

 Foi observada correlação entre a marcação com WGA pela LHQ e OP pela IHQ.  

 A maior marcação por RCA-1 para todos os implantes cerâmicos e metálicos, 

indicam que esta RCA-1 é um promissor marcador para diferenciação em estudos de 

osteointegração, pois as glicanas que ela reconhece estão modulando o processo de 

remodelamento ósseo. 

 Para os implantes de Liga a expressiva marcação por LHQ para sWGA e PNA 

sugere a maior presença de células que apresentam glicoproteínas que estão presente 

também em células troncos mesenquimais. 
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 ANEXOS 7.
Anexo I – Aprovação do comitê de ética em pesquisa para realização dos testes in 

vivo. 
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Anexo II - Protocolo de embutimento para Resina Technovit 9100 NEW 

 

1) Amostras fixadas em formol (10%) por 30 dias. 

2) Desidratação:  

a.  Álcool 50% - 3 horas e 30 min 

b. Álcool 95% - 3 horas e 30 min 

c. Álcool 95% - 3 horas e 30 min 

d. Álcool 95% - 8 horas e 30 min 

e. Álcool 100% - 3 horas e 30 min 

f. Álcool 100% - 3 horas e 30 min 

g. Álcool 100% - 3 horas e 30 min 

h. Álcool 100% - 8 horas e 30 min 

i. Xilol - 3 horas e 30 min 

j. Xilol – 24 horas 

k. Xilol - 24 horas 

 

3) Pré-infiltração: 

l. Resina (50%) + Xilol (50%) – 24 horas  

m. Resina (estabilizada) + Hardener -1 - 24 horas 

n. Resina (desestabilizada) + Hardener -1 – 24 horas em geladeira 

o. Solução A - 1 hora em geladeira 

1) PMMA 

2) Resina desestabilizada 

3) Hardener – 1 

    

4) Polimerização: 

p. Solução A (9 partes) + Solução B(1 parte) – 7 dias em -8°C até -20°C 
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Anexo III - Protocolo de Lectina-histoquímica para tecido descalcificado 

 

1) Desparafinar os cortes nas lâminas. Lavar 2x em xilol (4 min), 2x em álcool 100% 

(3 min), 2x em álcool 95% (3 min), 1x em álcool 70% (3 min) 

2) Metanol + H202 (30 min) (90mL Metanol + 10mL H202 30%) 

3) Lavar 3x em PBS (3 min) 

4) Incubar com albumina sérica bovina (BSA) 0,1% em PBS (20min à RT em HC) 

5) Derramar BSA e incubar com as lectinas (120 min à RT em HC)  

6) Lavar 3x em PBS (5 min), cada lectina separadamente 

7) Incubar com o complexo streptoavidina-peroxidase R.T.U (30 min à RT em HC) 

8) Lavar 3x em PBS (3 min) 

9) Revelar com Liquid DAB+® (30 sec) 

10) Lavar 3x em PBS-T (5 min) 

11) Parar a reação lavando em água destilada 

12) Coloração de fundo com Hematoxilina de Mayer (20 sec) 

13) Lavar em água corrente (5 min), enxaguar com água destilada 

14) Desidratar em série de etanol, 1x em álcool 70% (2 min), 2x em álcool 95% (2 

min), 2x em álcool 100% (2 min) 

15) Clarificar em 2x Xilol (5 min), trocar para Xilol de montagem e montar as lâminas 

com resina e lamínula. 
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Anexo IV - Protocolo de Imuno-histoquímica para tecido descalcificado 

 

1) Desparafinar os cortes nas lâminas e hidratar até água destilada. Lavar 2x em xilol 

(4 min), 2x em álcool 100% (3 min), 1x em álcool 95% (2 min), 1x em álcool 70% 

(2 min), 1x em álcool 50% (2 min), água destilada (3 min) 

2) Lavar em PBS-T (5 min) 

3) Com recuperação antigênica: em micro-ondas com Tampão Citrato 15 min, 

esperar esfriar. Sem recuperação antigênica manter em PBS-T 

4) Lavar em PBS-T (5 min) 

5) Metanol + H202 (30 min) (99mL Metanol + 1mL H202 30%) 

6) Remover lâminas do metanol e desenhar círculo com caneta hidrofóbica ao redor 

dos cortes 

7) Lavar 2x em PBS-T (5 min) 

8) Bloquear sítios inespecíficos com soro de cavalo, diluído 1:20 em PBS-T (1 hora à 

RT em HC)  

9) Anticorpo primário: derramar o soro de cavalo (não lavar as lâminas) e adicionar o 

anticorpo primário (PBS-T para o controle negativo) (30 min à RT em HC) 

10) Lavar 3x em PBS-T (5 min) 

11) Anticorpo secundário: anticamundongo biotinilado diluído 1:200 em PBS-T (30 min 

à RT em HC) 

12) Lavar 3x em PBS-T (5min) 

13) Complexo-ABC (30 min à RT em HC) 

14) Lavar 3x em PBS-T (5 min) 

15) Solução reveladora DAB Impact® (Vector Laboratories Inc. Burlingame, Ca, USA) 

(4 min protegido da luz) 

16) Parar a reação lavando em água destilada 

17) Coloração de fundo com Hematoxilina de Mayer (20 sec) 

18) Lavar em água corrente (5 min), enxaguar com água destilada 

19) Desidratar em série de etanol, 1x em álcool 50% (2 min), 1x em álcool 70% (2 

min), 1x em álcool 95% (2 min), 2x em álcool 100% (2 min) 

20) Clarificar em 2x Xilol (5 min), trocar para Xilol de montagem e montar as lâminas 

com resina e lamínula. 
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