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RESUMO 
 

 

Lima JLO. Análise comparativa entre o aloenxerto ósseo liofilizado, aloenxerto ósseo 
congelado e enxerto autógeno: estudo histológico em coelhos [tese]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2013. Versão Corrigida. 

 

 
Considerando as diferentes aplicações clínicas dos enxertos ósseos nas 

reconstruções alveolares e a dificuldade de se obter ganhos ósseos em altura, o 

presente estudo avaliou do ponto de vista histológico a integração do enxerto 

autógeno (AU), do aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado (ALD), do aloenxerto 

ósseo congelado mineralizado (ACM) e do coágulo sanguíneo (CO) em um modelo 

de regeneração óssea vertical. Foram utilizados nove coelhos, sendo um animal 

doador primário de enxertos ósseos e oito animais submetidos a um modelo de 

regeneração óssea guiada (ROG), onde 32 cilindros de titânio foram fixados na 

calota craniana e preenchidos aleatoriamente com AU, ALD, ACM e CO. Após 13 

semanas, os animais sofreram eutanásia e o conteúdo dos cilindros submetido à 

avaliação histológica e histomorfometrica para quantificar a área total de tecido 

neoformado (AT), o osso neoformado (ON) e o remanescente do material enxertado 

(MR). Os dados foram submetidos aos testes t-Student e Mann-Whitney com nível 

de significância de 5%. Os resultados mostraram que em relação à AT os valores 

médios foram significantes para ACM e ALD e seguiram a seguinte relação: ACM = 

ALD > AU > CO. Para a variável neoformação óssea as intervenções ALD e ACM 

mostraram maior quantidade de tecido ósseo formado do que as que empregaram 

osso autógeno ou coágulo. Já em relação à MR, a média da variável obedeceu à 

relação: ACM > ALD = AU = CO (valores-p < 5%). Todas as intervenções 

apresentaram médias mais significativas de crescimento tecidual nas regiões mais 

próximas ao leito receptor. Foi possível concluir que os aloenxertos podem ser 

considerados soluções adequadas para o crescimento ósseo vertical. 

 

 

Palavras-chaves: Enxerto ósseo. Regeneração óssea. Transplante homólogo. 

Liofilização. 

 



	  
	  

ABSTRACT 
 

 

Lima JLO. Comparative analysis of demineralized freeze-dried bone, fresh frozen 
bone allograft and autogenous bone graft: a histologic study in rabbits [thesis]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2013. Versão 
Corrigida. 

 

 

Regarding different clinical applications for bone grafts in alveolar reconstructions 

and difficulties on achieving vertical osseous increase the present study performed a 

comparative histological evaluation of demineralized freeze-dried bone allograft 

(DFDBA), of fresh frozen bone allograft (FFBA), autogenous graft (AU) and blood clot 

(CO) on vertical guided bone regeneration (GBR) in rabbit calvarium. Nine rabbits 

were used, with one as the primary bone graft donor and eight that were subjected to 

a model of GBR, whereby 32 titanium cylinders were fixed to the calvaria and 

randomly filled with DFDBA, FFBA, AU, or CO. The animals were sacrificed 13 

weeks later, and the content of the cylinders was subjected to hitomorphological and 

histomorphometric analysis to quantify the total area of neoformed tissue (AT), the 

new bone tissue (NB) and residual graft particles (RG). The results showed that 

mean values for AT were significant to DFDBA and FFBA and followed the relation 

DFDBA = FFBA > AU > CO. Considering new bone formation DFDBA and FFBA 

showed better results than the AU and CO. The amount of residual bone particles 

was larger in the DFDBA and followed the relation FFBA > DFDBA = AU = CO (p-

values < 5%). All interventions showed greater new tissue formation nearby the 

receptor site. It was possible to conclude that allografts – DFDBA and FFBA – can be 

considered good strategies for new bone formation in vertical increasing bone. 
 
 
Keywords: Bone transplantation. Bone regeneration. Transplantation Homologous. 

Freeze Drying. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A utilização de implantes dentários osseointegrados para substituir dentes 

perdidos ou ausentes em pacientes edêntulos tornou-se um tratamento 

cientificamente aceito, a partir dos estudos de Per-Ingvar Brånemark. A aposição 

direta do osso vital à superfície do titânio – osseointegração – fundamentou a 

implantodontia e permitiu que as reabilitações por meio de próteses 

implantossuportadas se tornassem realidade. 

Nas reabilitações orais com implantes osseointegrados o volume e o contorno 

do rebordo alveolar adequados são fundamentais para um resultado funcional bem 

sucedido. Diferentes técnicas têm sido propostas para correção das deficiências 

volumétricas e de contorno do rebordo alveolar, tais como próteses 

implantossuportadas com gengiva artificial, técnicas para ganhos de tecido mole e 

enxertos ósseos associados ou não a técnicas de regeneração óssea guiada (ROG). 

As opções atuais de enxertos incluem os autógenos, os alógenos e os 

xenógenos, produtos que diferem em qualidade, por apresentar propriedades 

biológicas distintas. O osso autógeno é o único que apresenta as três propriedades 

biológicas fundamentais para as reconstruções ósseas: osteogênese, osteoindução 

e osteocondução, tornando-o o enxerto de referência. Os autoenxertos ósseos sem 

vascularização podem ser utilizados em blocos ou particulados. Os últimos podem 

ser coletados por meio de raspadores ósseos, apresentando como vantagem a 

redução da morbidade na área doadora, e como desvantagem a baixa resistência à 

reabsorção. 

O osso alógeno – transplantado de um indivíduo para outro de mesma 

espécie, porém geneticamente diferente – tem sido uma alternativa ao uso dos 

autoenxertos, por apresentar vantagens como disponibilidade nos bancos de tecidos 

musculoesqueléticos (BTME), diminuição da morbidade na área doadora e redução 

do tempo operatório. Atualmente, estão disponíveis aloenxertos ósseos congelados, 

aloenxertos ósseos liofilizados mineralizados e aloenxertos ósseos liofilizados 

desmineralizados. 

Embora a disponibilidade dos aloenxertos ósseos liofilizados seja grande em 
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diversos países, e sua eficácia clínica seja cientificamente comprovada, no Brasil 

existem poucos BTME que forneçam esse tipo de enxerto. Assim, torna-se essencial 

a realização de pesquisas experimentais que viabilizem a implantação de protocolos 

de liofilização óssea, e proporcionem um biomaterial de enxertia com qualidade, 

amplamente testado e de pronta disponibilidade. 

Os defeitos ósseos alveolares têm múltiplas etiologias – reabsorção óssea 

após exodontias, traumas dentoalveolares, lesões maxilomandibulares, perdas 

ósseas de origem dentária e morfologia genética – e necessitam de técnicas 

reconstrutivas que possibilitem a terapia por meio de implantes. Nos anos 1980 e 

início dos anos 1990, diversas tentativas foram realizadas, com o intuito de 

desenvolver novas técnicas cirúrgicas para correção dos defeitos ósseos alveolares. 

Os enxertos alveolares onlay têm sido utilizados com frequência para 

correção de defeitos ósseos horizontais e verticais, sendo os últimos mais difíceis de 

serem resolvidos. Enxertos em blocos, enxertos particulados, distração osteogênica, 

interposição de malha de titânio, ou a associação destes têm sido utilizados na 

reconstrução óssea vertical. O grande desafio nessas situações é controlar a 

pressão do tecido mole sobre o enxerto, com o intuito de limitar a reabsorção e o 

deslocamento do biomaterial. 

Tendo em vista a quantidade e a difícil resolubilidade dos defeitos ósseos 

verticais, o presente estudo avaliou comparativamente o comportamento de três 

tipos de enxerto – aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado irradiado (ALD), 

aloenxerto ósseo congelado mineralizado (ACM) e enxerto autógeno (AU) – e do 

coágulo (CO) em um modelo experimental de regeneração óssea guiada na calota 

craniana de coelhos para ganho em altura. 
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2 REVISTA DE LITERATURA 
 
 
2.1 NOMENCLATURA E BIOLOGIA DOS ENXERTOS ÓSSEOS 

 

 

O enxerto ósseo pode receber uma nomenclatura e ser classificado de 

diversas maneiras, por exemplo, quanto à sua origem, quanto ao sítio receptor e 

quanto ao tipo de tecido ósseo. No primeiro caso, podem ser denominados de 

enxerto autógeno, autólogo, ou autoenxerto: enxerto de tecidos no mesmo indivíduo 

de um local para outro; de enxerto alógeno, homólogo ou aloenxerto: enxerto de 

tecidos entre indivíduos de uma mesma espécie com características genéticas 

distintas; e de enxerto xenógeno, heterólogo ou xenoenxerto: enxerto de tecidos 

entre indivíduos de espécies diferentes (Kao; Scott, 2007; Tanaka et al., 2008). 

Em relação ao sítio receptor, o local onde será integrado, o enxerto pode ser 

classificado em ortotópico, quando é posicionado na localização anatômica de 

origem; e heterotrópico, quando é transplantado para uma região anatômica 

diferente.  

Quanto ao tecido ósseo envolvido em enxertos, ele pode ser do tipo cortical, 

esponjoso ou corticoesponjoso. Enxertos frescos são aqueles transferidos 

diretamente do doador para a região receptora; comumente são os autoenxertos 

devido ao alto potencial imunogênico dos aloenxertos. Com o intuito de reduzir a 

imunogenicidade, os aloenxertos são processados e passam a ser chamados de 

congelado, liofilizado e irradiado. Por fim, podem ser vascularizados, com 

suprimento sanguíneo próprio, e não vascularizados, quando a vascularização é 

oriunda do leito receptor (Goldberg; Akhavan, 2005). 

O mecanismo de regeneração e cicatrização óssea após os enxertos é um 

processo complexo, que depende de variáveis locais do leito receptor e do enxerto 

utilizado. Às interações biológicas entre o material de enxerto e a área receptora, 

que resultam na formação de osso com propriedades mecânicas adequadas, dá-se 

o nome de incorporação (Tanaka et al., 2008). 
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As incorporações dos enxertos ósseos diferem em qualidade, por apresentar 

propriedades biológicas distintas – osteogênese, osteoindução e osteocondução. A 

osteogênese acontece por meio das células osteoprogenitoras presentes no enxerto, 

que sobrevivem ao transplante e se diferenciam em osteoblastos, produzindo 

ativamente novo osso. Já a osteoindução refere-se ao processo pelo qual as 

células-tronco mesenquimais, presentes no tecido circunjacente ao local do enxerto, 

são induzidas à diferenciação em células de linhagem osteogênica. Essa 

diferenciação está sob a influência das proteínas indutoras ou morfogenéticas do 

osso, dos fatores de crescimento e das citocinas. Por fim, a osteocondução refere-se 

à capacidade do biomaterial em conduzir a neoformação óssea por meio de sua 

matriz de suporte (arcabouço). A matriz deve ser reabsorvida e substituída pelo 

tecido ósseo (Jelic; Perciaccante, 2004; Giannoudis; Dinopoulos, 2005). 

O processo de incorporação do enxerto ósseo se inicia com a formação do 

coágulo dentro e ao redor do enxerto, com a finalidade de nutrir a região até que 

haja a formação de novos capilares e vasos sanguíneos. Com a lesão inicial, 

provocada pelo procedimento cirúrgico, há uma resposta inflamatória, que resulta no 

crescimento de tecido de granulação na área enxertada. Esse processo de 

crescimento tecidual induz a revascularização do tecido e traz células 

osteoprogenitoras para o enxerto. Uma vez revascularizado, as células viáveis 

contidas no enxerto e as células osteoprogenitoras do leito receptor promovem a 

reabsorção do osso enxertado e a formação de um novo osso. Ao final, o osso é 

mineralizado e remodelado (Buck; Dumanian, 2012). 

Embora a sequência de incorporação dos enxertos ósseos seja semelhante 

durante a formação do coágulo e sua organização pela malha de fibrina, a 

integração dos enxertos ósseos esponjosos diferem em alguns aspectos dos 

enxertos corticais. A revascularização ocorre mais rapidamente no osso esponjoso, 

pois estruturalmente a parte medular do osso esponjoso é mais porosa do que os 

canais de Havers do osso cortical, facilitando a angiogênese pelo enxerto esponjoso. 

Outra diferença entre os processos de incorporação dos enxertos esponjosos e 

corticais está relacionada à sequência de substituição do osso necrótico pelo osso 

neoformado. No enxerto esponjoso a neoformação tecidual sobre as trabéculas 

necróticas acontece sem reabsorção prévia da estrutura óssea, prevalecendo, dessa 

forma, uma resposta osteoblástica inicial. Já no enxerto cortical, a deposição do 
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novo osso sobre o tecido necrótico acontece após a finalização do processo de 

reabsorção óssea inicial, predominando assim a resposta osteoclástica. A última 

diferença está envolvida com a integralidade da reparação tecidual. No enxerto 

ósseo esponjoso, o trabeculado é completamente reabsorvido durante a fase de 

remodelação, e toda a região reparada torna-se osso lamelar maduro. Já nos 

enxertos corticais, o tecido ósseo continua sendo uma combinação de osso 

necrótico e osso viável por vários anos, podendo nunca se transformar em um osso 

completamente viável (Burchardt, 1983). 

Em relação aos aloenxertos ósseos esponjosos, os processamentos – 

congelamento e liofilização – reduzem significativamente as reações imunogênicas e 

ajudam na incorporação dos enxertos. A revascularização e a remodelação dos 

aloenxertos são mais lentas em comparação com os autoenxertos, mas a 

osteoindução e a osteocondução estão preservadas até a completa incorporação do 

enxerto. De uma forma geral, todo o processo de incorporação dos aloenxertos 

ósseos acontece de forma similar aos autoenxertos, com a diferença de que é uma 

incorporação mais demorada (Goldberg; Akhavan, 2005). 

 
 
2.2 ENXERTOS ÓSSEOS AUTÓGENOS 

 

 

São os enxertos retirados do mesmo indivíduo, comumente de uma área 

doadora distante da área receptora. É considerado o enxerto-padrão (gold standard) 

para as reconstruções ósseas alveolares. Tem como principal vantagem o 

fornecimento de células ósseas vivas imunocompatíveis, essenciais às fases iniciais 

da osteogênese, além de apresentar as características de osteoindução, 

osteocondução e osteogênese (Tanaka et al., 2008). No entanto, apresentam como 

desvantagens a necessidade de uma segunda cirurgia na área doadora, a 

quantidade limitada de tecido ósseo, os altos índices de reabsorção e o 

enfraquecimento da área doador (Giannoudis; Dinopoulos, 2005). 

Os autoenxertos podem ser removidos de regiões extraorais (crista ilíaca, 

calvária e tíbia) e intraorais (ramo e sínfise mandibular, pilar zigomático e 

tuberosidade maxilar). A coleta intraoral pode ser realizada sob anestesia local (com 
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ou sem sedação) no consultório ou no hospital. Essa opção ajuda não apenas a 

minimizar os custos dos procedimentos para o paciente, mas também diminui a 

percepção que o paciente tem da complexidade do procedimento. As vantagens dos 

sítios doadores intraorais são o acesso cirúrgico conveniente e a proximidade dos 

sítios doadores e receptores, ambos fatores reduzem o tempo operatório (Peleg et 

al., 2004). 

Blocos ósseos, osso particulado, lascas ósseas (raspas) e aglutinado ósseo 

são os quatro tipos de enxertos ósseos avascularizados que podem ser obtidos por 

acesso intraoral (Bosshart; Schenk, 2010). 

Especificamente, as lascas ósseas são coletadas com raspadores ou cinzéis 

nas superfícies ósseas corticais e, com menos frequência, usando-se curetas ou 

colheres nos compartimentos ósseos medulares. Esse tipo de enxerto, quando 

removido da superfície cortical, apresenta alta porosidade e favorece a rápida 

revascularização. Outro fator positivo é o elevado potencial de sobrevivência das 

células, reforçado pela baixa temperatura gerada durante a instrumentação manual 

do raspador ósseo (Peleg et al., 2004). Sabe-se que o tamanho médio das raspas 

ósseas é de 1,3 mm de comprimento, 200 µm de largura e 100 µm de espessura, e 

a porcentagem viável de osteócitos nas lascas ósseas varia de 45% a 70% (Zaffe; 

D’Avenia, 2007). 

Pallesen et al. (2002) avaliaram a influência do tamanho das partículas do 

enxerto autógeno nos estágios iniciais da regeneração óssea. Defeitos ósseos 

bicorticais com 6 mm de diâmetro foram realizados na calota craniana de 15 coelhos 

e preenchidos aleatoriamente com partículas de osso autógeno pequenas (0,5 a 2 

mm3), grandes (10 mm3) e com coágulo sanguíneo. Após quatro semanas, a 

quantidade de osso neoformado foi maior nos defeitos ósseos preenchidos com 

partículas pequenas, em comparação com aqueles preenchidos com as partículas 

grandes. Além disso, as partículas pequenas foram mais reabsorvidas quando 

comparadas com as grandes. Os defeitos que receberam osso autógeno foram 

completamente preenchidos, já os do grupo de controle (coágulo) tiveram 

cicatrização incompleta após quatro semanas e apresentaram tecido conjuntivo 

fibroso no centro do defeito. 
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Al-Sebaei et al. (2004) publicaram uma série de casos, em que o osso foi 

coletado da calota craniana com “raspador ósseo” e o volume obtido chegou a 14 

cm3. Os autores afirmaram que é uma técnica segura e uma fonte alternativa de 

osso autógeno, que pode ser utilizada nas reconstruções ósseas pré-implante, ou 

seja, no levantamento do assoalho do seio maxilar, na regeneração óssea guiada de 

todo o rebordo alveolar, no preenchimento de alvéolos, em enxertos associados à 

distração osteogênica ou em fissuras alveolares. Serve também para o fechamento 

de grandes comunicações bucosinusais com levantamento do seio maxilar e nos 

enxertos em mandíbulas atróficas com instalação simultânea de implantes dentários 

via acesso submentual.  

Peleg et al. (2004) realizaram 156 levantamentos do seio maxilar e 37 

aumentos alveolares, utilizando “raspador ósseo” para coleta de osso autógeno de 

regiões intraorais – parede anterior do seio maxilar, tuberosidade maxilar, pilar 

zigomático, corpo e ramo da mandíbula. Nos procedimentos para levantamento do 

seio maxilar unilateral apenas com osso autógeno, a média de 4 a 5 cm3 de enxerto 

foi utilizada. Já nas fenestrações e deiscências ósseas da região anterior da maxila, 

utilizou-se a média de 1 a 1,5 cm3 de enxerto. Quatro a cinco meses após o enxerto, 

as amostras coletadas demonstraram a média de 27% a 37% de osso maduro 

formado. 

Zaffe e D’Avenia (2007) estudaram as características histológicas de enxertos 

realizados com lascas ósseas em procedimentos para levantamento do seio maxilar 

e para preenchimentos de alvéolos pós-exodontia. Os autores observaram que o 

osso sofre diferentes padrões de reabsorção e que todos os fragmentos enxertados 

são parcialmente reabsorvidos no período de 2 a 4 meses. As partículas maiores 

sofrem redução de tamanho, mas suportam a ação dos osteoclastos, sendo 

rodeadas por novo osso nove meses após o procedimento cirúrgico. 

Johansson et al. (2010) avaliaram a condição dos implantes dentários, a 

perda óssea marginal e o resultado do enxerto em seio maxilar, realizados em 

pacientes submetidos a levantamento do seio maxilar e instalação de implante no 

mesmo tempo cirúrgico, utilizando enxertos ósseos coletados com “raspador ósseo” 

e coletor ósseo acoplado ao sugador. A taxa de sobrevivência dos implantes foi 

98,8% em um período de acompanhamento de 12 a 60 meses. Não houve diferença 
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significativa na perda óssea marginal dos lados mesial e distal do implante, quando 

se comparou o valor aferido inicialmente com o final. No mesmo período, a altura do 

enxerto diminuiu significativamente na região apical e distal dos implantes. Para os 

autores, os dois métodos de coleta óssea podem ser utilizados para aumento do 

seio maxilar e proporcionam volume ósseo suficiente para instalação de um a três 

implantes. Ressaltaram que o prejuízo para a área doadora é mínimo, e que a taxa 

de sobrevivência dos enxertos, implantes e próteses é satisfatória (Johansson et al., 

2010). 

Pekovits et al. (2012) compararam, por um estudo in vitro, a influência de dois 

diferentes tipos de osso particulado em relação à qualidade do enxerto – aquele 

obtido pelo “raspador ósseo” e aquele obtido pelo motor piezoelétrico. Quarenta 

amostras de osso autógeno foram obtidas durante a exodontia de terceiros molares 

utilizando-se um dos métodos descritos. As variáveis investigadas foram a 

morfologia da partícula óssea, a viabilidade celular e a diferenciação osteogênica. As 

duas formas de coleta apresentaram partículas ósseas semelhantes 

morfologicamente. O crescimento das células aderidas após 7 e 18 dias não foi 

significativo e a viabilidade das células foi a mesma em ambos os grupos. Tanto a 

técnica manual utilizando-se o raspador ósseo quanto a piezoelétrica são 

adequadas para enxertia em aumentos alveolares de pequeno volume. 

O comportamento do osso autógeno obtido por quatro diferentes técnicas – 

triturador ósseo, piezocirurgia, perfuração óssea e raspador ósseo – durante o 

processo de consolidação foi estudado por Miron et al. (2013). A viabilidade celular e 

a liberação de moléculas que influenciam na formação óssea foram maiores nas 

amostras que utilizaram o triturador e o raspador ósseo, quando comparadas com as 

amostras obtidas por meio de perfuração óssea e piezocirurgia. A forma de coleta 

também afeta a expressão do gene. As amostras oriundas do triturador ósseo e do 

raspador ósseo proporcionaram uma elevada expressão dos fatores de crescimento, 

como a rhBMP2 e o fator de crescimento endotelial, quando comparadas com as 

duas outras formas de coleta. Para os autores, o estudo ajuda na compreensão dos 

diferentes comportamentos durante a incorporação do osso autógeno ao se utilizar 

formas distintas de coleta.  
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2.3 ENXERTOS ÓSSEOS ALÓGENOS 

 

 

O enxerto alógeno refere-se à transferência de tecidos ou órgãos retirados de 

um indivíduo e transplantado em outro da mesma espécie. A grande vantagem dos 

aloenxertos ósseos é a possibilidade de armazenamento em banco de tecidos, o 

que proporciona uma quantidade satisfatória de tecido doador. Assim como os 

autógenos, os enxertos alógenos são muito utilizados nas áreas médica e 

odontológica, porém apresentam como desvantagens a possibilidade de causar 

reação de imunogenicidade e a possibilidade de transmissão de doenças. O 

processamento dos aloenxertos diminui o risco de transmissão de doenças, porém 

reduz significativamente as propriedades biológicas e mecânicas do tecido ósseo. 

Após o processamento, estes biomateriais podem ser classificados como aloenxerto 

ósseo congelado, aloenxerto ósseo liofilizado mineralizado e aloenxerto ósseo 

liofilizado desmineralizado (Kao; Scott, 2007). 

A seleção de um doador é um dos passos mais importantes do transplante de 

órgãos entre humanos. A utilização de tecidos de bancos é uma alternativa viável no 

tratamento de várias doenças, porém existe o risco de infecção do receptor com 

aloenxertos contaminados, o que é motivo de grande preocupação para todos os 

que lidam com transplantes de órgãos em sua prática diária. Por isso, um rígido 

protocolo de seleção de doadores, visando diminuir ou mesmo eliminar esse risco, é 

executado pelos bancos de tecidos, incluindo uma anamnese minuciosa e uma 

bateria completa de exames sorológicos e bacteriológicos em todos os doadores 

potenciais (Feofiloff; Garcia, 1996; Roos et al., 2000). 

Os tecidos que compõem os bancos podem ser coletados de doadores vivos 

ou de cadáveres. Os de doadores vivos são obtidos, principalmente, de cirurgias de 

artroplastia total de quadril, nas quais são ressecadas porções ósseas da cabeça 

femoral. Porém, atualmente, a principal fonte de aloenxertos é o doador cadáver, do 

qual podem ser retiradas quantidades mais significativas de tecidos, como fêmur, 

tíbia, ossos da pélvis e estruturas de partes moles como ligamentos, tendões e 

meniscos (Rondinelli et al., 1994; Alencar et al., 2007). 
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O questionário, direcionado ao doador ou aos seus familiares, visa coletar 

informações pré-operatórias que possam indicar critérios de exclusão. São 

investigados fatores locais, como infecção, irradiação e fraturas dos ossos; fatores 

sistêmicos, como infecção bacteriana, viral, parasitária e micoses; e outros fatores, 

como o consumo de drogas ilícitas, comportamento sexual, proveniência de zona de 

doenças endêmicas, etc. Além disso, todos os doadores são submetidos a exames 

sorológicos para hepatite A, hepatite B, hepatite C, sífilis, doença de Chagas, SIDA, 

citomegalovírus, toxoplasmose, infecção pelo Epstein-Baar (Amatuzzi et al., 2000). 

As equipes de captação têm até 12 horas após a interrupção da circulação 

para a captação dos tecidos musculoesqueléticos, mesmo em temperatura ambiente 

(Amatuzzi et al., 2000). Após a captação dos demais órgãos (córnea, rim, fígado, 

etc.) os ossos são removidos em ambiente cirúrgico e submetidos à esqueletização 

(remoção das partes moles). Nesse momento, são colhidas amostras e enviadas ao 

laboratório para testes bacteriológicos e fúngicos (Feofiloff; Garcia, 1996). Após o 

período de quarentena, onde os tecidos aguardam confirmação para liberação a 

partir dos exames sorológicos, inicia-se o preparo e processamento dos ossos para 

finalidade de transplante.  

O primeiro tipo de processamento é o da estocagem. O osso, normalmente, é 

obtido quando o processo de necrose tecidual se encontra na fase inicial de 

isquemia. Fases avançadas de necrose e proliferação bacteriana são indesejáveis, 

porque as enzimas liberadas podem danificar a matriz óssea, formar toxinas e 

aumentar o risco de infecção. Tais eventos são resultantes de hidrólise e oxidação, 

processos que requerem água em fase líquida. Assim, a base de todos os processos 

de estocagem é a redução de água em estado líquido a níveis mínimos (Tanaka et 

al., 2008). 

Em termos gerais, o processamento dos tecidos é baseado em conceitos e 

fundamentos similares. Após a coleta, os aloenxertos ósseos humanos são 

submetidos a desnudamento, com a remoção dos tecidos moles e redução do seu 

tamanho em peças menores. Posteriormente, os técnicos limpam rigorosamente o 

osso através de lavagem, agitação, centrifugação ou da combinação desses, 

utilizando soluções salinas, acetona, etanol ou peróxido de hidrogênio, visando 

assim remover tecidos biológicos e diminuir a antigenicidade. Os técnicos de 
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processamento, em seguida, tratam os aloenxertos ósseos com antibióticos, 

antimicóticos e agentes antivirais, e os congelam a aproximadamente 80°C 

negativos. Nesse momento, obtém-se o osso fresco congelado (Holtzclaw et al., 

2008). 

O ultracongelamento é utilizado para imobilizar a água, pois, a uma 

temperatura de -80 oC, toda a água existente no bloco encontra-se cristalizada. Ao 

mesmo tempo, as células são inviabilizadas pela formação de cristais de gelo no seu 

interior, o que pode ser associado à diminuição da resposta imunológica a esse tipo 

de processamento (Tanaka et al., 2008). 

Quando o osso fresco congelado é submetido à liofilização – desidratação 

óssea por sublimação – obtém-se o aloenxerto ósseo liofilizado (FDBA). Esse 

processo reduz, quase totalmente, a umidade do enxerto e, consequentemente, 

diminui a antigenicidade, facilitando o armazenamento do biomaterial em 

temperatura ambiente. O aloenxerto ósseo liofilizado é submetido a uma segunda 

redução de tamanho, e as partículas ósseas chegam a um tamanho final de 

aproximadamente 250 a 750 micrometros. Alguns técnicos adicionam a 

desmineralização ao processo, imergindo as partículas em ácido clorídrico. 

Posteriormente, submete-se o biomaterial à solução-tampão para remover o ácido 

residual, e a sucessivas lavagens com soluções (por exemplo, água destilada) para 

remover o remanescente da solução-tampão. Nesse momento, obtém-se o 

aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado (DFDBA) (Holtzclaw et al., 2008). 

Diferentes processamentos e protocolos são empregados por diferentes 

bancos de tecidos, na tentativa de assegurar adequada desinfecção e esterilização 

aos aloenxertos. Irradiação, imersão e lavagem com agentes químicos e antibióticos 

são exemplos dos diferentes métodos. Sabe-se que apenas a manipulação 

asséptica não elimina as chances de infecções virais, fúngicas, bacterianas e por 

esporos, enquanto que esterilizações com óxido de etileno e radiação gama, 

eliminam bactérias, fungos e esporos, sendo a eliminação dos vírus dose 

dependente (Vaishnav et al., 2009). A dose de irradiação gama empregada para 

esterilização de enxertos ósseos homólogos varia entre 10 e 35 KGy (Vastel et al., 

2004). 
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Os aloenxertos ósseos podem permanecer armazenados dentro dos Bancos 

de Tecidos por até cinco anos após a data do seu processamento, desde que 

devidamente acondicionados em suas embalagens e refrigerados em temperaturas 

baixas, em torno de -80 °C. No caso de abertura das embalagens e exposição dos 

ossos ao meio ambiente, estes deverão ser prontamente utilizados nos 

procedimentos de reconstrução e, caso algum problema impeça o andamento do 

procedimento cirúrgico, o tecido ósseo exposto e descongelado deverá ser 

imediatamente descartado, de acordo com as normas vigentes para descarte de lixo 

hospitalar, e os Bancos de Tecidos deverão ser imediatamente informados 

(Pelegrine et al., 2008). 

Comumente, a preocupação com doenças infecciosas recai sobre a Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), a hepatite B (HBV), a hepatite C (HCV), a 

sífilis, outras infecções bacterianas e o agente responsável pela Doença de 

Creutzfeldt-Jakob (CJD) ou encefalopatias espongiformes transmissíveis provocada 

pelo príons. Desta forma, testes laboratoriais para determinadas infecções são 

mandatórios no processo de seleção dos doadores de aloenxertos ósseos 

(Holtzclaw et al., 2008). 

Embora fosse claro que o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é 100% 

transmissível pelo sangue, não se sabia da possibilidade de infecção através dos 

aloenxertos ósseos. Até que em 1984, o primeiro caso de transmissão do HIV por 

meio de transplante ósseo foi relatado. Desde a primeira ocorrência, até o ano de 

2012, doze casos de infecções por HIV devido à utilização dos aloenxertos 

musculoesqueléticos foram relatados na literatura. Com exceção de um caso 

envolvendo doador não submetido ao teste para HIV em 1996, todos os outros 

ocorreram entre 1984 e 1986. Nove casos aconteceram em uma época em que os 

testes virais ainda não estavam disponíveis, e um caso, pela impossibilidade de 

realizar o teste no doador. Em relação às contaminações pelo vírus da hepatite C, 

todos os dez casos de transmissão foram resultantes do transplante de aloenxertos 

congelados ou criopreservados, que não foram processados e esterilizados, sendo a 

última ocorrência em 2000 (Hinsenkamp et al., 2012). 

Os bancos de tecidos responderam ao desafio de fornecer aloenxertos mais 

seguros por meio do desenvolvimento de novos protocolos de triagem, captação e 
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processamento dos enxertos, e elaboraram o manual Standards desenvolvidos 

pelas principais associações de bancos de tecidos como a Associação Americana 

de Bancos de Tecidos (AATB) e a Associação Europeia de Bancos de Tecidos 

(EATB), o que contribuiu para o ganho de qualidade dos tecidos disponibilizados 

pelos bancos (Tomford, 2000). 

A influência positiva dos manuais de processamento nos bancos de tecidos 

musculoesqueléticos fez com que as reações adversas oriundas da utilização dos 

aloenxertos reduzissem significativamente. Historicamente, com uma possível 

exceção, todos os casos de contaminação viral envolveram aloenxertos 

musculoesqueléticos frescos congelados ou criopreservados. Poucos efeitos 

adversos e nenhuma infecção viral foram observados nos aloenxertos liofilizados. A 

segurança dos aloenxertos ósseos não pode ser tida como certa, mas os registros 

de segurança têm sido animadores. Mais de um milhão de aloenxertos ósseos foram 

realizados nos últimos dez anos sem evidências de transmissão de SIDA ou hepatite 

(Hinsenkamp et al., 2012). 

Soluções ácidas concentradas têm demonstrado capacidade de romper a 

cadeia do DNA viral. Assim sendo, foi observado que HIV, HBV, HCV, 

citomegalovírus e poliovírus podem ser inativados pelo processo de 

desmineralização utilizado na preparação do DFDBA (Buck et al., 1990). A chance 

de infecção por HIV quando ao processamento se associa a desmineralização é de 

1 em 2,8 bilhões (Holtzclaw et al., 2008). 

Com relação à sífilis, causada pelo organismo Treponema pallidum, essa é 

uma doença que pode ser transmitida via osso ou tecido mole. No entanto, o agente 

causador é sensível a antibióticos, aquecimento e desidratação. Dentre as infecções 

bacterianas, os organismos mais comumente isolados foram Enterobacter 

aerogenes, Staphylococcus sp, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus e 

Enterobacter cloacae (Biagini et al., 1999) e Staphylococcus epidermidis que, se 

encontrado na pele do doador, pode contaminar o enxerto no momento da coleta 

(Aho et al., 1998). 

Le et al. (2010) avaliaram a eficácia da utilização do osso alógeno 

mineralizado particulado nos aumentos de defeitos alveolares verticais, objetivando 

a instalação de implantes. O procedimento foi avaliado clinicamente quatro a cinco 
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meses após o aumento, no momento da instalação dos implantes e da remoção das 

amostras para avaliação histológica. Após avaliação dos resultados, o ganho médio 

em altura do rebordo alveolar foi de 9,7 mm. Dois pacientes tiveram deiscência de 

sutura, resultando em perda do enxerto e necessidade de segunda cirurgia antes da 

instalação do implante. Cinco pacientes necessitaram de cirurgias em dois estágios 

para alcançar a altura ideal. A análise histomorfométrica dos espécimes ósseos 

coletados no momento da instalação dos implantes revelou 43% (em média) de novo 

osso. Houve osseointegração dos 32 implantes instalados. Para os autores, a 

técnica oferece uma reconstrução estética e funcional do rebordo alveolar 

satisfatória, sem a necessidade de enxertos autógenos, e também possibilita a 

osseointegração. 

Eskan et al. (2013) avaliaram clinicamente e histologicamente 28 pacientes 

com defeitos alveolares que receberam aloenxerto ósseo esponjoso (CAN) ou 

aloenxerto ósseo esponjoso associado a plasma rico em plaquetas (PRP). Todas as 

regiões enxertadas foram cobertas com membrana reabsorvível e foram 

acompanhadas por quatro meses. Amostras foram coletadas no momento da 

instalação dos implantes e submetidas à avaliação histológica. Para o grupo CAN, 

nove amostras foram avaliadas: a média de osso vital foi 36 ± 14%, de osso não vital 

10 ± 5% e de espaço trabecular 54 ± 13%. Para o grupo PRP, dez amostras foram 

avaliadas: a média de osso vital foi 51 ± 15%, de osso não vital 6 ± 5% e de espaço 

trabecular 42 ± 15%. A perda na espessura alveolar aumentada foi maior para o 

grupo CAM do que para o grupo PRP. Os achados clínicos e histológicos sugeriram 

que o aloenxerto ósseo esponjoso associado a PRP mostrou um maior ganho 

horizontal no osso alveolar e uma porcentagem maior de osso vital, quando 

comparado ao grupo sem PRP. 

Deluiz et al. (2013) avaliaram 24 pacientes submetidos a reconstrução 

alveolar com aloenxerto ósseo em bloco quanto às taxas de reabsorção e 

incorporação dos enxertos. O estudo foi realizado em períodos de reparo diferentes, 

ou seja, quatro, seis e oito meses antes da instalação dos implantes. A taxa de 

reabsorção, avaliada por meio de tomografia computadorizada, foi 50.78%±10.43, 

32.77%±7.84, e 13.02%±3.86 para quatro, seis e oito meses, respectivamente. Na 

avaliação histológica foi observada neoformação óssea com osteócitos próximos ao 

osso enxertado em todos os grupos, sendo menor o número de osteócitos no 
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período de quatro meses. O remanescente do aloenxerto foi significativamente maior 

nos períodos de tempo menores. Todos os enxertos demonstraram quantidades 

satisfatórias de osso neoformado.  

Chiapasco et al. (2013) compararam a integração do aloenxerto ósseo fresco 

congelado de crista ilíaca (grupo A) com os autoenxertos (grupo B) utilizados em 

blocos nas reconstruções ósseas maxilares e mandibulares. A análise 

histomorfométrica demonstrou no grupo A uma média de osso lamelar de 

24.7±14.7%, de osso neoformado de 28.4±13.3% e de osso medular de 

46.9±16.9%; no grupo B, os valores correspondentes foram 25.3±15.3%, 

22.9±11.0% e 51.7±15.7%. Não houve diferença estatisticamente significante nos 

resultados histológicos entre os grupos A e B. 

 
 
2.4 REGENERAÇÃO ÓSSEA GUIADA 

 
 

Na mesma época da osseointegração por implantes de titânio, foi introduzido 

o conceito de ROG, quando se utilizam barreiras que promovem a exclusão de 

tecido conjuntivo no espaço preenchido pelo coágulo, e que favorecem a 

reconstrução óssea (Becker; Becker, 1990; Buser et al., 1990; Nyman et al., 1990; 

Dahlin et al., 1991; Jovanovic et al., 1992). 

Diferentes materiais têm sido utilizados como barreiras no estudo da 

regeneração óssea guiada: titânio (Pelegrine et al., 2011; Polo et al., 2013), 

politetrafluoretileno expandido (ePTFE) (Dahlin et al., 1988; Dahlin et al., 1990; 

Tatakis et al., 1999), poliésteres sintéticos (Piattelli et al., 1998; Von Arx et al., 2005) 

e colágeno (Rothamel et al., 2005; Bornstein et al., 2007; Jung et al., 2013). 

Atualmente, sabe-se que as barreiras necessitam ter algumas características 

básicas: 1) biocompatibilidade, 2) oclusão celular, 3) integração tecidual, 4) 

formação e manutenção do espaço, 5) fácil manejo clínico durante a cirurgia e 6) 

baixo índice de complicações. 

Em relação às pesquisas que utilizam barreiras oclusivas de titânio como 

modelo de estudo da regeneração óssea guiada, os resultados têm auxiliado à 
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compreensão dessa forma de tratamento. A maioria dos estudos inclui a utilização 

de animais, sendo que a calvária de coelhos tem sido o modelo mais comumente 

utilizado. 

Linde et al. (1993) avaliaram diferentes tipos de membranas de 

politetrafluoretileno em um modelo de regeneração óssea na calota craniana de 

ratos. A avaliação histológica feita de 9 a 16 semanas após a cirurgia mostrou 

diferentes volumes de osso neoformado sob as membranas. Para os autores, a 

quantidade de neoformação óssea é dependente da qualidade – rigidez e 

porosidade – da membrana e do tempo de cicatrização.  

A permeabilidade de membranas utilizadas nos modelos de regeneração 

tecidual guiada (RTG) foi avaliada quanto ao seu papel no mecanismo de formação 

óssea. Schmid et al. (1994) avaliaram 16 cilindros de titânio instalados na calota 

craniana de oito coelhos, sendo dois por animal, um coberto com membrana ePTFE 

e outro selado com tampa de titânio. Para induzir o sangramento da região medular 

e favorecer a irrigação no interior do cilindro, a cortical externa do crânio do coelho 

foi desgastada com brocas. Após oito meses de cicatrização, obervaram que um 

novo tecido ósseo havia se formado em todos os cilindros. Baseados nesses 

resultados, os autores concluíram que a permeabilidade da barreira não foi condição 

primordial ao processo de regeneração óssea guiada. 

Em um estudo experimental em coelhos, Lundgren et al. (1995) avaliaram a 

formação óssea sob uma barreira oclusiva de titânio, na qual o tecido ósseo era o 

único tecido em contato com o espaço confinado pela barreira. Doze casquetes de 

titânio foram instalados em três coelhos, quatro por animal. Antes da inserção dos 

casquetes, realizaram-se sulcos na calota craniana do animal para promover 

irrigação sanguínea do espaço confinado. Após um período de cicatrização de três 

meses, os animais sofreram eutanásia e as amostras com os casquetes em posição 

foram removidas, para avaliação histológica. Todos os casquetes estavam 

completamente preenchidos com tecido ósseo, indicando que esse tipo de barreira 

oclusiva é um excelente isolante, com ótima rigidez e estabilidade. 

O efeito da perfuração intramedular na taxa de neoformação óssea em 

espaços confinados por barreiras de titânio foi estudado por Majzoub et al. (1999). 

Foram instaladas 32 esferas na calota craniana de 16 coelhos. Cada animal recebeu 
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duas esferas ocas na calvária, sendo que uma confinava um espaço com a cortical 

óssea perfurada (grupo teste) e a outra um espaço sem perfurações (grupo 

controle). Após 10, 21, 42 e 60 dias as amostras foram removidas e submetidas à 

avaliação histológica e histomorfométrica. A densidade óssea foi consideravelmente 

maior no grupo teste em todos os períodos observados. Assim, as perfurações 

intramedulares propiciam a neoformação óssea inicial, resultando em aumento no 

volume e densidade do tecido ósseo. 

Lundgren et al. (2000) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar se a 

decorticalização e exposição do endósteo aumenta a neoformação óssea em um 

modelo de regeneração óssea guiada na calota craniana de coelhos. Dois cilindros 

de titânio foram posicionados sobre o crânio de oito coelhos, um delimitando uma 

área decorticalizada (grupo teste) e outro delimitando uma área de osso intacta 

(grupo controle). Após três meses, os animais foram sacrificados e submetidos a 

avaliação histológica e histomorfométrica. Após análise dos resultados, os autores 

concluíram que não houve diferença na aparência morfológica do osso neoformado 

entre os grupos e que a decorticalização não promove mais neoformação óssea.  

Em um estudo realizado em coelhos, Slotte et al. (2003) mostraram que a 

utilização do enxerto ósseo autógeno ou do osso bovino mineralizado (BBM), 

quando combinada com o uso de uma barreira de titânio, pode favorecer a 

regeneração óssea, quando comparada ao uso da barreira de titânio de forma 

isolada. Os autores instalaram 32 cilindros de titânio, nos ossos parietais de 16 

coelhos com perfuração do leito receptor. Um cilindro permaneceu vazio (grupo 

controle) e o outro foi preenchido com raspas de osso autógeno (BBM: grupo teste). 

Após 12 semanas, os animais sofreram eutanásia e as amostras foram avaliadas 

histológica e histomorfometricamente. Os resultados demonstraram taxas 

significativamente maiores de tecido ósseo nos grupos testes quando comparados 

com o grupo controle. 

Yamada et al. (2003) avaliaram o efeito de diferentes casquetes de titânio na 

regeneração óssea guiada em calvárias de coelhos. Foram utilizados 16 casquetes 

de titânio em oito coelhos, dois por animal. Inicialmente, realizaram-se sulcos 

circulares com broca trefina de 8 mm de diâmetro e perfurações no centro dos 

sulcos para provocar sangramento na área confinada pelo casquete. Nesses sulcos 
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foram acoplados dois casquetes semicirculares, sendo um totalmente fechado e o 

outro com perfurações de 1,5 mm. Após períodos de um e três meses, os animais 

sofreram eutanásia e as amostras foram submetidas à avaliação histológica e 

histomorfométrica. Os resultados mostraram que após um mês de cicatrização não 

houve diferenças relevantes entre os dois tipos de casquetes. No entanto, após três 

meses, observou-se uma quantidade de formação óssea mais significativa no 

fechado do que no perfurado. Para os autores, a oclusão do casquete e o tempo de 

reparo adequado permitem uma formação óssea mineralizada previsível nesse 

modelo.  

Nishimura et al. (2004) desenvolveram um estudo para avaliar histológica e 

histomorfometricamente os efeitos da perfuração do osso cortical na neoformação 

óssea em um modelo de regeneração óssea na calota craniana de coelhos. Após a 

remoção do periósteo, defeitos corticais com tamanhos diferentes (Grupo A: 1 x 15 

mm e Grupo B: 3 x 15 mm) foram realizados na cortical externa do osso frontal e 

ocluídos com membrana não reabsorvível. Ao fim de 12 semanas, o espaço foi 

preenchido com tecido conjuntivo e osso em ambos os grupos. A análise estatística 

apresentou diferenças significativas entre os dois grupos. Os autores concluíram que 

uma perfuração maior está associada com uma formação maior de osso na 

regeneração óssea guiada.  

Estudo experimental em coelhos realizados por Lima (2010) avaliou as 

alterações de volume do ALD, comparando-o com o ACM, com o AU e com o 

coágulo sanguíneo (CO). Após 13 semanas, os animais foram sacrificados e o 

conteúdo dos cilindros submetido à avaliação clínica para quantificar o volume 

tecidual resultante. O ALD apresentou maior média de volume tecidual resultante 

(73,73 mm3 ± 18,28). No entanto, quando comparado com o ACM (71,54 mm3 ± 

16,40), não apresentou diferença significante. O osso AU apresentou volume 

resultante médio de 45,42 mm3 ± 22,46, diferença significativa quando comparado 

com ALD e ACM. Para o autor, a utilização de aloenxertos ósseos, em especial o 

DFDBA por ser mais seguro e de fácil armazenamento, é uma alternativa ao osso 

autógeno na correção das deficiências volumétricas do rebordo alveolar, já que se 

mostrou mais efetiva na manutenção do volume enxertado neste modelo de ROG 

para ganhos teciduais em altura. 
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Pelegrine et al. (2011) também utilizaram 60 cilindros de titânio fixados na 

calota craniana de 30 coelhas. Os cilindros foram preenchidos com osso autógeno 

(A), ósseo autógeno associado à medula óssea (AM), aloenxerto fresco congelado 

(H), aloenxerto fresco congelado associado à medula óssea (HM), medula óssea 

autógena pura (M) e coágulo sanguíneo (C). Alguns animais foram sacrificados após 

2 meses e outros após 3 meses. Após avaliação clínica, as amostras foram 

submetidas a estudo histológico. Os grupos experimentais que receberam materiais 

mineralizados (A, AM, H e HM) apresentaram os melhores resultados de formação 

óssea, não apresentando diferença estatística entre eles. Os grupos M e C 

apresentaram os piores resultados, mas o grupo M foi melhor que o grupo C. 

Polo et al. (2013) avaliaram o efeito rhBMP-2 associado a substitutos ósseos 

em um modelo de regeneração óssea guiada em calvária de coelhos. Quatro 

cilindros de titânio foram utilizados na calota craniana de 22 coelhos. Três cilindros 

foram preenchidos aleatoriamente com BioOss®, Bone ceramic® e Cerasorb®, e um 

permaneceu com coágulo. Os animais foram divididos em dois grupos: um grupo 

associou a rhBMP-2 e o grupo controle não teve essa associação. Após 14 semanas 

os espécimes foram coletados e submetidos à análise histológica e 

histomorfométrica. Após análise dos resultados, observou-se que a utilização de 

rhBMP-2 combinada com todos os substitutos ósseos resultou em maior 

neoformação óssea, quando comparada ao grupo sem rhBMP-2. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 
 

O objetivo do estudo foi realizar uma análise comparativa, do ponto de vista 

histológico, entre quarto intervenções – aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado 

irradiado, aloenxerto ósseo congelado mineralizado, enxerto autógeno e coágulo – 

em um modelo de regeneração óssea guiada para ganho em altura na calvária de 

coelhos e responder as seguintes perguntas: 

 

1. Qual intervenção resulta em maior neoformação óssea ? 

2. Qual intervenção resulta em maior quantidade de material 

remanescente? 

3. As regiões próximas ao leito receptor se comportam de forma diferente 

das mais distantes em relação a quantidade de neoformação óssea?  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal (parecer 

nº 126/2009 – vide Anexo A) e realizada mediante os princípios éticos de 

experimentação animal elaborados pela Sociedade Brasileira de Ciência em Animais 

de Laboratório (SBCAL), entidade filiada ao International Council of Laboratory 

Animal Science (ICLAS), segundo normas nacionais para a utilização de animais em 

pesquisas. 

 

 

4.1 MATERIAL 

 

 

Foram utilizados nove coelhos albinos da raça Nova Zelândia, fêmeas, 

pesando entre 3,5 e 4 kg e com idade entre 11 e 15 meses. Um animal foi o doador 

dos enxertos ósseos e os oito restantes foram utilizados como receptores. Todos 

foram provenientes de criadouro particular e ficaram em observação por um período 

de sete dias após a chegada, para que fossem descartadas quaisquer anomalias no 

estado geral de saúde. Após o período de observação, foram mantidos no biotério 

da Universidade de Santo Amaro (UNISA) com ventilação e temperaturas 

controladas (22 ± 2 ºC), sendo alimentados com ração própria para coelhos e 

hidratados com água ad libitum. 

 

 

4.2 MÉTODO 

 
 
Captação dos Aloenxertos Ósseos 
 

Um animal sofreu eutanásia e foi utilizado como doador primário de enxertos 

ósseos (Figura 4.1). Os aloenxertos foram retirados bilateralmente das epífises distal 

do fêmur e proximal da tíbia após sacrifício do animal doador. Segundo as normas 

consideradas aceitáveis, os animais inicialmente foram anestesiados com uma 
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sobredosagem de barbitúricos (Thionembutal®): 100 mg/kg IV e, uma vez 

anestesiados, foi administrado cloreto de potássio 1 a 2 mEq/kg IV.  

Os protocolos de captação, processamento e criopreservação dos 

aloenxertos do coelho doador foram os mesmos empregados pelo Banco de Tecidos 

Musculoesqueléticos do IOT-FMUSP, sob cuidados estritos de assepsia e controle 

ambiental, e seguiram as diretrizes estabelecidas pela legislação brasileira (Portaria 

nº 1686 de 20 de setembro de 2002) e pelos padrões da EATB e da AATB.  

Após a eutanásia, realizou-se a tricotomia dos membros inferiores do animal, 

antissepsia com solução degermante de clorexidina 2% seguida de clorexidina 

alcoólica 0,5% e isolamento da região operatória com campos cirúrgicos estéreis. 

Com o animal posicionado em decúbito dorsal, o acesso à articulação fêmoro-tíbio-

patelar foi realizado por meio de incisão, divulsão dos tecidos subcutâneos e 

descolamento periosteal (Figura 4.2a). Em seguida, realizou-se a osteotomia e a 

ressecção das epífises distal do fêmur e proximal da tíbia com o uso de serras sob 

irrigação com solução fisiológica 0,9% (Figura 4.2b). 

Após a captação dos aloenxertos, as epífises foram submetidas a 

esqueletização, por meio da remoção dos tecidos moles, e fragmentação com uso 

de triturador ósseo elétrico de baixa rotação sob intensa irrigação (Figura 4.2c). Os 

tecidos ósseos de cada animal foram tratados separadamente, passando por um 

processo de lavagem e agitação com solução fisiológica estéril a 0,9%, peróxido de 

hidrogênio a 3% e etanol a 70% (Figura 4.2d e 4.2e).  
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Figura 4.1 – Fluxograma da captação do enxerto ao transplante 
 

 

Do animal doador foram obtidas amostras de medula e espécimes ósseos, os 

quais foram acondicionados em meio contendo caldo tioglicolato para a pesquisa de 

bactérias aeróbias, bactérias anaeróbias e fungos (Figura 4.2f). As análises 

microbiológicas foram realizadas pelo laboratório de bacteriologia geral e pelo 

laboratório de análises fúngicas do Instituto Biológico de São Paulo. 

Cada amostra foi acondicionada e identificada em triplos invólucros estéreis 

resistentes a baixas temperaturas (atóxicos, apirógenos e confeccionados por um 

coextrusado de cinco camadas de nylon e polietileno com 0,5 mm de espessura). 

Logo após, foram identificadas e encaminhadas à sala de criopreservação do Banco 

de Tecidos – IOT FMUSP, onde permaneceram em quarentena por um período 

mínimo de 40 dias. Durante essa etapa os tecidos foram mantidos a -80 ºC em 

ultrafreezer (Marca: Thermoforma®) equipado com backup de CO2, sistema de 

AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 

COELHO DOADOR 

CONGELAMENTO CONGELAMENTO 

DESMINERALIZAÇÃO 

LIOFILIZAÇÃO 

IRRADIAÇÃO 

TRANSPLANTE 

CAPTAÇÃO 
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controle de temperatura, alarme via satélite e gerador de energia. Mediante o 

resultado da análise microbiológica, parte dos tecidos foi submetida aos processos 

de desmineralização, liofilização e irradiação. 

 
Desmineralização 
 

O processo de descalcificação do tecido ósseo foi realizado através da 

imersão da amostra em ácido clorídrico (0,6%), sob refrigeração (4 ºC), na 

proporção de 250 ml / 5 g de tecido ósseo e por um período de seis horas. Em 

seguida, as amostras foram imersas em solução salina de fosfato tamponado 

(Phosphate-bufferid saline – PBS) e centrifugadas a 3500 rpm/min. Sucessivas 

trocas de PBS foram realizadas para obter o PH ≥ 7, sendo a validação do PH 

realizada através do pHmetro microprocessado (PHTEK® Modelo: PH100). 

As amostras foram agitadas em solução fisiológica 0,9%, secadas em papel 

filtro, novamente embaladas em triplos invólucros estéreis resistentes a baixas 

temperaturas e submetidas à criopreservação (-80 ºC) para posterior liofilização. 

 
 
 

Tabela 4.1 – Protocolo de desmineralização 
 

Procedimento Indicadores  

Imersão em 
Ácido Clorídrico 0,6 % 

Sob refrigeração (4 ºC) 
Proporção: 250 ml / 5 g 

Tecido Ósseo 
6 horas 

Tamponamentos com 
solução tampão 

Solução PBS 
Formulação: 

NaCl (8 g), KCl (0,2 g), 
NA2HPO4 (1,44 g), KH 2 PO 

(0,24 g) 
Volume Final em AD:  

1000 ml (PH 7,4) 
 

Centrifugação a 3500 rpm/min. 
Troca da solução até atingir  

PH ≥ 7. 

Validação do Ph 

Uso de pHmetro 
microprocessadoMarca: 

PHTEK®  

Modelo: PH100 

 

Agitação em solução 
fisiológica, secagem em 

papel-filtro, embalagem e 
criopreservação (-80 ºC) para 

posterior liofilização. 
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Liofilização 
 

A liofilização foi realizada em conformidade com o Manual de Boas Práticas 

Clínicas (GMC) e de acordo com os padrões internacionais de literatura e legislação. 

Utilizou-se um sistema de liofilização automatizada composto por câmara de 

liofilização Marca Labconco® (Modelo 79480) e Câmara de Condensação / Vácuo 

(Modelo 77530). Durante a liofilização os tecidos permaneceram congelados para 

prevenção da liquefação dos cristais de gelo no interior da matriz. O processo de 

sublimação foi validado através de análise da Umidade Residual por método 

termogravitrométrico automatizado. 

• Fase 1: Liofilização primária 

Durante esta fase, foi removida a maior fração de água presente na matriz em 

seu estado sólido (cristais de gelo) por indução da sublimação e migração gasosa. 

Essa indução foi alcançada pela força motora resultante da diferença de gradiente 

de pressão entre a câmara de liofilização e o condensador. O calor gerado por esse 

transporte gasoso foi controlado continuamente por sensores digitais 

estrategicamente posicionados dentro da câmara de liofilização. 

Ao término da sublimação, a alíquota de água não congelada ligada aos 

componentes orgânicos da matriz (proteínas) foi removida na próxima fase 

denominada liofilização secundária. 

• Fase 2: Liofilização secundária 

Nesta fase promoveu-se aumento da pressão da câmara de liofilização 

seguida do aumento gradual de temperatura em níveis positivos. A análise e 

controle da umidade residual objetivaram a manutenção da integridade da matriz 

proteica. 

• Análise de umidade residual 

A determinação da umidade residual neste estudo foi através do método 

termogravitrométrico. Para tal utilizamos um analisador de umidade Marca: Ohaus® 

Modelo MB45. Este método analisa o peso inicial da amostra em balança de 

precisão e em seguida promove-se um aquecimento com contínuo registro da 
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evaporação e peso. São analisados neste método a porcentagem de umidade 

residual (UR), massa sólida (MS), peso inicial (PI) e peso final (PF). O limite de UR 

adotado é < 6%. 

 
 

 
Tabela 4.2 ‒ Protocolo de liofilização 

 

 
 
Radioesterilização dos tecidos liofilizados 
 

O processo de irradiação das amostras de osso liofilizado foi realizado no 

Irradiador Multipropósito, com radiação gama proveniente de fontes de 60Co, 

localizado no Centro de Tecnologia das Radiações (CTR) do Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares da Universidade de São Paulo (IPEN/CNEN-SP). A dose 

de irradiação foi de 25 kGy, com uma taxa de dose de aproximadamente 7 kGy/h. 

De forma a evitar variação da temperatura, as amostras foram irradiadas na 

presença de elementos refrigerantes, mantendo a temperatura entre 4 e 8 C. Para o 

controle de dose foram utilizados dosímetros Red Perspex. 
  

Tempo Processo Indicadores Temperatura 

2 horas 
Pré-congelamento 

da câmara de 
liofilização 

Temperatura Câmara: -40 °C -80 °C 

10 minutos Vácuo 

Temperatura Câmara: -30 °C 

Vácuo Câmara: 8 x 10-3 mBar 

Vácuo Condensador: 2 x 10-3 mBar 

-65 °C 

6 horas Liofilização Primária 

Temperatura Câmara: -30°C 

Vácuo Câmara: 8 x 10-3 mBar 

Vácuo Condensador: 1 x 10-3 mBar 

-40 °C 

4 horas Liofilização 
Secundária 

Temperatura Câmara: até +5°C 

Vácuo Câmara: 7 x 10-3 mBar 

Vácuo Condensador: 1 x 10-3 mBar 

+5°C 
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Figura 4.2 ‒ Captação e procesamento dos aloenxertos ósseos 
 

Fotos clínicas demonstrando as epífises distal do fêmur e proximal da tíbia após divulsão dos 
tecidos moles (4.2a); Osso corticoesponjoso após a esqueletização (4.2b); Redução do tamanho 
das epífises com triturador ósseo elétrico (4.2c); Aspecto do osso após lavagem com solução 
fisiológica estéril a 0,9%, peróxido de hidrogênio a 3% e etanol a 70% (4.2d e e). Coleta de parte 
do aloenxerto para avaliações microbiológicas (4.2f); Aloenxerto ósseo após criopreservação a -80 
ºC (4.2g); Aloenxerto ósseo sendo reduzido a 500 µm após a desmineralização, liofilização e 
irradiação (4.2h); Hidratação do ALD com solução fisiológica estéril a 0,9%  no momento da 
cirurgia (4.2i) 

 
  

a b c 

d e f 

g h
a 

i 
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Modelo experimental de regeneração óssea guiada e formação dos grupos 
teste e controles 
 

Oito animais receberam na região da calvária (osso frontal e parietal) quatro 

cilindros de titânio fixados por miniparafusos, os quais foram preenchidos 

aleatoriamente por aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado irradiado (teste: 

ALD), aloenxerto ósseo congelado mineralizado (teste: ACM), enxerto autógeno 

(controle positivo: AU) e coágulo (controle negativo: CO). A figura 4.3 ilustra a 

distribuição dos grupos no modelo experimental 

 
Protocolo anestésico 
 

A indução e manutenção anestésica foram obtidas através da associação de 

Quetamina na dose de 30 a 50 mg/kg/IM, Xilazina na dose de 5 a 10 mg/kg/IM, 

Meperidina na dose de 5 a 10 mg/kg/IM e Fentanil na dose de 8 mg/kg/IV. As drogas 

foram administradas com agulha de pequeno diâmetro (20 X 0,5 mm) após 

contenção. Foi realizada também infiltração local de Xylocaína® a 2% no local da 

incisão, visando obter analgesia extra, bem como hemostasia. 

 
 

 
 

Figura 4.3 – Fluxograma com a organização dos grupos 
 
 

 

9 COELHOS 

COELHO DOADOR – 1 COELHO RECEPTOR – 8 

COELHO RECEPTOR 

COÁGULO  

CO  
  

OSSO AUTÓGENO  
AU  

  

ALOENXERTO 

LIOFILIZADO - ALD 
- CN - 

ALOENXERTO 

CONGELADO - ACM 
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Técnica cirúrgica  
 

Antes dos transplantes ósseos, a amostra liofilizada foi submetida a uma 

segunda redução de volume. Foram utilizados um triturador ósseo manual para 

fragmentar o tecido ósseo liofilizado desmineralizado irradiado e uma peneira 

granulométrica de 500 µm para padronizar o tamanho dos fragmentos (Figura 4.2h). 

Uma vez anestesiado e verificado o plano anestésico, realizou-se  antissepsia 

com clorexidina 2% e isolamento da região operatória com campos cirúrgicos 

estéreis. Com o animal posicionado em decúbito ventral, o acesso à calvária foi 

realizado através de uma incisão paralela à sutura craniana sagital. Após a 

exposição dos ossos frontais e parietais, pela divulsão dos tecidos subcutâneos e do 

descolamento do periósteo, foram executadas as seguintes etapas: 

• Remoção de tecido ósseo da calota craniana do animal, utilizando 

raspador ósseo (CONEXÃO®
 Sistema de Próteses), com consequente 

correção das irregularidades da calvária (Figura 4.4a). Repouso do osso 

autógeno em solução fisiológica estéril até o momento do enxerto. 

• Instalação de quatro cilindros ocos de titânio nos ossos cranianos 

frontais e parietais (Figura 4.4c). Os cilindros medem 5 mm de ∅ por 5 mm 

de altura e foram fixados à calota craniana através de dois parafusos com 

1,5 mm ∅ por 4 mm de comprimento. Em sua extremidade superior contam 

com uma tampa rosqueável que isola o seu conteúdo dos tecidos moles 

adjacentes (CONEXÃO®
 Sistema de Próteses).   

• Perfurações da cortical óssea que fica em contato com a base do 

cilindro, com brocas de 1,2 mm de ∅ adaptadas a contra-ângulos com 

rotação de 1500 rpm, sob irrigação com solução fisiológica (figura 4.4b).  

• Para cada animal foram destinados aloenxertos liofilizados 

desmineralizados e congelados mineralizados de um mesmo coelho doador. 

O ACM foi retirado do ultrafreezer antes da utilização e encaminhado à sala 

de cirurgia sob refrigeração em geladeira portátil com gelo seco.  
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• Abertura asséptica das embalagens contendo os aloenxertos. A 

hidratação do ALD e o descongelamento do ACM foram realizados pela 

imersão dos tecidos em solução fisiológica à temperatura ambiente por 20 

minutos. 

• Preenchimento de forma aleatória dos cilindros de titânio com coágulo, 

osso autógeno, aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado e aloenxerto 

ósseo congelado mineralizado (Figura 4.4c). Posicionamento das tampas 

rosqueáveis (figura 4.4d). 

• Sutura dos tecidos moles por planos com fio mononylon 3.0 com 

pontos contínuos. Nos casos em que houve tensão no momento da sutura, 

foi realizada incisão de alivio no periósteo da base do retalho (figura 4.4e).  

• Limpeza com gaze e solução fisiológica. 

Ao término do procedimento cirúrgico, os animais receberam antibiótico – 

Enrofloxacina (5-10 mg/kg 3ID/SC) por sete dias, e anti-inflamatório – Meloxican (0,2 

mg/kg 5ID/SC) por três dias. Além dos medicamentos subcutâneos, foi aplicado 

sobre a ferida cirúrgica Iodopovidine (solução) e rifomicina (spray). Todos os animais 

foram acompanhados por um médico veterinário durante o pré, trans e pós-

operatório. Não foram constatados sinais clínicos de complicações pós-operatórias 

em nenhum dos coelhos. 

 
Eutanásia 
 

Todos os animais foram sacrificados após 13 semanas. Inicialmente foi 

realizada a anestesia do animal com Quetamina na dose de 30 a 50 mg/kg/IM e 

Xilazina na dose de 5 a 10mg/kg/IM, e posteriormente procedeu-se a eutanásia por 

sobredosagem de Tiopental 100mg/kg IV e Cloreto de Potássio 19,1%. 
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Remoção e análise das amostras 
 

Após a eutanásia, realizou-se o acesso ao leito receptor e foi feita a remoção 

dos cilindros de titânio (Figura 4.4f) e a coleta das amostras com brocas trefinas de 8 

mm, de modo a conter o material enxertado e parte do leito ósseo receptor. 

 

 
Figura 4.4 – Técnica cirúrgica 

 
Fotos clínicas demonstrando coleta do osso autógeno (4.4a); Cilindro de titânio fixado na 
calota craniana com dois microparafusos e as perfurações na cortical para promover o 
suprimento sanguíneo da região (4.4b); Preenchimento dos cilindros com AU, ALD, ACM e 
CO, respectivamente, da esquerda para direita, no sentido horário (4.4c); Posicionamento 
das tampas rosqueáveis para isolar os biomateriais dos tecidos adjacentes (4.4d); Sutura da 
pele com nylon 3-0 (4.4e); Remoção dos cilindros de titânio após 13 semanas (4.4f). 

 
 

 
Figura 4.5 – Espécimes associados ao leito receptor 

 

Aspecto macroscópico das intervenções ALD, ACM, AU e CO, respectivamente, da esquerda 
para a direita, demonstrando aderência ao leito receptor e angiogênese (seta preta). 

  

b a c 

d e f 
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Processamento histológico e avaliações histológicas 
 

Os espécimes foram imersos em solução de paraformaldeído tamponado a 

4%, mantidos sob refrigeração por 48h e encaminhados para o Laboratório de 

Patologia Bucal da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo para 

lavagem em solução tampão, desidratação gradual em álcoois, descalcificação em 

EDTA 4,13% e inclusão em parafina. 

Posteriormente, a partir de cada espécime, foram obtidos seis cortes 

histológicos seriados de 5µ, distribuídos em duas lâminas com três cortes em cada 

uma, corados com Hematoxilina e Eosina (HE) para análises histomorfológica e 

histomorfométrica.  

Utilizando-se microscópio de luz convencional (Olimpus® CH2 – Olimpus 

Optical Co. Ltd. – Japan) sob foco fixo e clareza de campo, com aumento inicial de 

100X e final de 400X, foram avaliados cortes histológicos de cada espécime, 

escolhidos de forma aleatória. A observação aconteceu de forma cega, sem que 

fosse possível identificar os grupos. A avaliação histomorfológica dos cortes 

aconteceu de forma subjetiva por meio de uma escala arbitrária: (0) ausente (1) 

pouco (2) moderado (3) intenso e (4) muito intenso, considerando na morfologia 

tecidual: neoformação de tecido ósseo, presença de material exógeno, tecido 

conjuntivo fibroso, tecido hematopoiético, tecido adiposo e resposta de corpo 

estranho, comparativamente entre as intervenções. 

Para o estudo histomorfométrico, as imagens das lâminas foram capturadas 

por câmera tipo CCD (Sony®) acoplada a microscópio Jeol® e transferidas para o 

software ImageJ®. Quatro cortes de cada espécime foram escolhidos aleatoriamente 

e avaliados quanto à área total de tecido formado (AT: mm2) (Figura 4.6), quantidade 

de material remanescente (MR: mm2) (Figura 4.7) e osso neoformado (ON: mm2) 

(Figura 4.8). Cada corte histológico foi dividido em duas partes para análise, a saber: 

base (B), região que compreende os 2,5 mm acima do leito receptor, e ápice (A), 2,5 

mm acima da base (Figura 4.9). 
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Figura 4.6 – Análise histomorfométricada área (mm2) de tecido formado (AT) 

 

 

Figura 4.7 – Análise histomorfométrica da área (mm2) de material remanescente (MR) 
 

 

Figura 4.8 – Análise histomorfométrica da área (mm2) de osso neoformado (ON) 
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Figura 4.9 – Ilustração das regiões analisadas no estudo histomorfométrico 

 
 

Os dados para análise, em relação as variáveis AT, MR e ON, foram 

coletados na região A, na região B e na região A+B, e inseridos em planilhas do 

programa Excel® para análise estatística. 
 

 
Análise estatística 
 

Os dados foram submetidos aos testes estatísticos Mann-Whitney e t-Student 

com nível de significância de 5%.  

Na análise descritiva, foram calculados valores de estatísticas descritivas para 

as variáveis AT (mm2), MR (mm2) e ON (mm2), nos materiais ACM, ALD, AU e CO, 

somando-se os valores observados sob as posições A e B. As médias das variáveis 

analisadas por material foram representadas graficamente. 

Na análise inferencial foi adotado um modelo de análise de variância com 

medidas repetidas em um fator (intervenção), para o qual os efeitos nos animais 

seriam aleatórios e os efeitos dos quatro materiais, fixos. O uso de um modelo de 

medidas repetidas para a análise dos dados pode ser justificado ao notarmos que 

um mesmo coelho é avaliado sob os quatro materiais.  

LEITO RECEPTOR (CALOTA CRANIANA) 
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5 RESULTADOS 
 
 

Foram operados oito coelhos e não houve perdas nos períodos trans e 

pós-operatório. Os animais, durante as 13 semanas que ficaram em observação, 

mantiveram o peso entre 3,5 e 4 kg e não apresentaram complicações 

pós-operatórias. 

 
 
5.1 ANÁLISE HISTOMORFOLÓGICA 

 
 

O resultado da avaliação subjetiva dos cortes histológicos (Figuras 5.1 e 5.2), 

considerando na morfologia tecidual: neoformação de tecido ósseo, presença de 

material exógeno, tecido conjuntivo fibroso, tecido hematopoiético, tecido adiposo e 

resposta de corpo estranho está apresentado na tabela 5.1 por meio das medianas 

dos valores da escala arbitrária dos oito animais. As tabelas 5.2 e 5.3 mostram o 

resultado do teste estatístico (Mann-Whitney) entre os diferentes pares de 

intervenções. 

 

 
Tabela 5.1 – Mediana dos valores da morfologia tecidual obtidos na histomorfologia 

 

 OSSO 
NEOFORMADO 

MATERIAL 
EXÓGENO 

CONJUNTIVO 
FIBROSO HEMATOPOIÉTICO ADIPOSO CORPO 

ESTRANHO 
ACM 2,125 2,375 1,75 2,375 1,375 0,375 
ALD 2,25 0,75 1,125 1,875 2,125 0,25 
AU 1 0 2,125 0,75 1,25 0 
CO 0,25 0 0,5 0,125 0,25 0 

 

Legenda: ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – Aloenxerto ósseo liofilizado 
desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo. 
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Tabela 5.2 - Valores-p para diferença de medianas das variáveis: osso neoformado, material exógeno 
e tecido conjuntivo fibroso quanto a relação entre os diferentes pares de intervenções 

 

INTERVENÇÃO OSSO NEOFORMADO MATERIAL EXÓGENO CONJUNTIVO FIBROSO 

ACM X ALD 0,955 0,026* 0,135 
ACM X AU 0,03* 0,017* 0,07 
ACM X CO 0,005* 0,001* 0,007* 
ALD X AU 0,0032* 0,017* 0,07 
ALD X CO 0,0013* 0,017* 0,06 
AU X CO 0,013* N/A 0,01* 

 

Legenda: ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – Aloenxerto ósseo liofilizado 
desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo; N/A – Não se aplica; * significância para p ≤ 
0,05. 

 
 
Tabela 5.3 - Valores-p para diferença de medianas das variáveis: tecido hematopoiético, tecido 

adiposo e resposta de corpo estranho, quanto a relação entre os diferentes pares de 
intervenções 

 
INTERVENÇÃO HEMATOPOIÉTICO ADIPOSO CORPO ESTRANHO 

ACM X ALD 0,247 0,05 0,479 
ACM X AU 0,003* 0,356 0,337 
ACM X CO 0,0006* 0,003* 0,337 
ALD X AU 0,05* 0,063 0,20 
ALD X CO 0,009* 0,0016* 0,20 
AU X CO 0,041* 0,023* N/A 

 

Legenda: ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – Aloenxerto ósseo liofilizado 
desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo; N/A – Não se aplica; * significância para p ≤ 
0,05. 
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Figura 5.1 - Intervenção ALD (a) e (b) e ACM (c) e (d). («) Trabéculas de tecido ósseo 
neoformado exibindo (n) tecido hematopoético interposto e (u) presença 
focal de material remanescente (Aumento: 100x e 400x) 
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Figura 5.2 - Intervenção AU (a) e (b) e CO (c) e (d). («) Trabéculas de tecido ósseo 
neoformado exibindo (!) tecido hematopoético interposto e (Ì) presença 
tecido conjuntivo fibroso (Aumento 100x e 400x) 

 

 

 

5.2 ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA 

 
 

A análise dos dados obtidos na histomorfometria foi realizada em duas 

etapas: descritiva e inferencial.  

Na análise descritiva, foram calculados valores de estatísticas descritivas para 

as variáveis: área total de tecido formado (AT: mm2), material remanescente (MR: 

mm2) e osso neoformado (ON: mm2), nos materiais ACM, ALD, AU e CO, somando-

se os valores observados sob as posições da base (B) e do ápice (A). As médias 

das variáveis analisadas por material foram representadas graficamente. 
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Na análise inferencial, foi adotado um modelo de análise de variância com 

medidas repetidas em um fator (intervenção), para o qual os efeitos nos coelhos 

seriam aleatórios e os efeitos das quatro intervenções, fixos. O uso de um modelo 

de medidas repetidas para a análise dos dados pode ser justificado, pois um mesmo 

coelho foi avaliado quanto aos quatro tipos de intervenção (Winer et al., 1991; 

Kutner et al., 2004). 

A verificação da adequação do ajuste do modelo foi realizada por meio da 

construção de gráficos de probabilidades para os resíduos condicionais, conforme 

sugerido por Kutner et al. (2004). O modelo mostrou-se bem ajustado. 

 

 

5.2.1 Quanto à Área Total de Tecido Formado (AT: mm2) 
 
 

A tabela 5.4 apresenta a média e o desvio padrão (DP) da variável AT (mm2), 

para cada intervenção.  

 

Tabela 5.4 - Estatísticas descritivas para a variável AT (mm2) 
 

Intervenção n Média ± DP 

ACM 8 15,50 ± 3,00 

ALD 8 15,89 ± 4,17 

AU 8 9,82 ± 2,54 

CO 8 4,28 ± 3,58 

 

Legenda: AT – Área total de tecido formado; n – número de animais; DP – Desvio padrão; ACM – 
Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – 
Enxerto autógeno; CO – Coágulo 
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As figuras 5.3 e 5.4 mostram o comportamento da média amostral para a 

variável AT quanto a cada intervenção. 

 

 
 
Figura 5.3 ‒ Representação da média ± 1 erro padrão da variável AT (mm2) por intervenção 

Legenda: AT – Área total de tecido formado; ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – 
Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo 

 

 
 

Figura 5.4 ‒ Média da variável AT (mm2) por intervenção 

Legenda: AT – Área total de tecido formado; ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – 
Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo  
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As figuras 5.3 e 5.4 mostram que houve diferença estatisticamente 

significativa (valor-p < 0,001) entre as médias da variável AT para pelo menos duas 

intervenções.  

As médias da variável AT foram comparadas entre as quatro intervenções. A 

tabela 5.5 mostra que não houve evidência estatística de que a média da variável AT 

foi diferente entre as intervenções ACM e ALD (valor-p > 5%). A média da variável 

AT obedeceu à relação: ACM = ALD > AU > CO. Assim, a média da variável AT foi 

maior para as intervenções ACM e ALD. A Tabela 8 apresenta a média amostral e o 

desvio padrão amostral da variável AT (mm2), para cada intervenção e posição de 

observação histomorfométrica.  

 
Tabela 5.5 - Valores-p dos testes t-Student para a diferença de médias da variável AT (mm2) sob os 

diferentes pares de intervenções 

 
 

Diferença de médias Valor-p 

ACM - ALD 0,990  

ACM - AU 0,001  

ACM - CO < 0,001  

ALD - AU 0,001  

ALD - CO < 0,001  

AU - CO 0,001  

 

Legenda: AT – Área total de tecido formado; ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – 
Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo; * significância 
para p ≤ 0,05. 
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Tabela 5.6 ‒ Estatísticas descritivas para a variável AT (mm2) 

 

  Posição 

Material n A B 

  Média ± DP  Média ± DP  

ACM 8 6,364 ± 1,477  9,138 ± 1,745  

ALD 8 6,686 ± 2,167  9,203 ± 2,207  

AU 8 2,089 ± 1,560  7,733 ± 1,462  

CO 8 0,495 ± 1,401  3,786 ± 2,361  

 

Legenda: AT – Área total de tecido formado; n – número de animais; DP – Desvio padrão; ACM – 
Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – 
Enxerto autógeno; CO – Coágulo. 

 

As figuras 5.5 e 5.6 mostram o comportamento da média amostral da variável 

AT para cada intervenção e a posição de observação (A ou B).  

 

 
 
Figura 5.5 ‒ Representação da média ± 1 erro padrão da variável AT (mm2) por intervenção e posição 

de observação histomorfométrica 

Legenda: AT – Área total de tecido formado;; ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD 
– Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo. 
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Figura 5.6 ‒ Média da variável AT (mm2) por intervenção e posição 

 

Legenda: AT – Área total de tecido formado; ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – 
Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo. 

 

 

Houve evidência (valor-p = 0,001) de efeito de interação entre grupo e 

intervenção (Figura 5.5). Mediante esse resultado, a média da variável AT foi 

comparada entre as quatro intervenções para cada posição, e foram comparadas as 

médias entre as duas posições para cada intervenção. 

A tabela 5.7 mostra, tanto para a posição A quanto para a B, que não houve 

evidência estatística de que a média da variável AT foi diferente entre os ACM e 

ALD (valores-p > 5%). A média da variável AT obedeceu à seguinte relação: ACM = 

ALD > AU >CO (valores-p ≤ 5%). A tabela 5.8 mostra que a média da variável AT na 

posição B foi maior do que na posição A, para todos os materiais (valores-p ≤ 5%). A 

maior média da variável AT ocorreu para as intervenções ACM e ALD na posição B. 
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Tabela 5.7 - Valores-p dos testes t-Student para a diferença de médias da variável AT (mm2) sob os 
diferentes pares de materiais, por posição 

 

Posição Diferença de médias p 

A 

ACM – ALD  0,922 

ACM – AU  <0,001 

ACM – CO  <0,001 

ALD – AU  <0,001 

ALD – CO  <0,001 

AU – CO  0,006 

B 

ACM – ALD  0,902 

ACM – AU  0,014 

ACM – CO  <0,001 

ALD – AU  0,010 

ALD – CO  <0,001 

AU – CO  <0,001 

 

Legenda: AT – Área total de tecido formado; ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – 
Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo; * significância 
para p ≤ 0,05. 
 
 
Tabela 5.8 - Valores-p dos testes t-Student para a diferença de médias da variável AT (mm2) sob as 

duas posições, para cada intervenção 

 
 

Material Diferença de médias Valor-p 

ACM A – B <0,001  

ALD A – B <0,001  

AU A – B <0,001  

CO A – B <0,001  

Legenda: AT – Área total de tecido formado; ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – 
Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo; A – Posição A; 
B – Posição B; * significância para p ≤ 0,05 
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5.2.2 Quanto à Área de Material Remanescente (MR: mm2) 
 

 

A tabela 5.9 apresenta a média amostral e o desvio padrão amostral da 

variável MR (mm2), para cada intervenção. As figuras 5.7 e 5.8 mostram o 

comportamento da média amostral dessa variável para cada intervenção. 

 

Tabela 5.9 ‒ Estatísticas descritivas para a variável MR (mm2) 

 

Material n Média ± DP  

ACM 8 0,4040 ± 0,3300  

ALD 8 0,1309 ± 0,1471  

AU 8 0,0003 ± 0,0009  

CO 8 0,0002 ± 0,0005  

 

Legenda: MR – Material remaescente; n – número de animais; DP – Desvio padrão; ACM – 
Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – 
Enxerto autógeno; CO – Coágulo. 

 

Houve evidência (valor-p = 0,001) de efeito da intervenção, ou seja, a média 

da variável MR diferiu para pelo menos duas intervenções. Mediante esse resultado, 

foram comparadas as médias da variável MR entre as quatro intervenções 
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Figura 5.7 ‒ Representação da média ± 1 erro padrão da variável MR (mm2) quanto à intervenção 
 

Legenda: MR – Material remaescente; ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – 
Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo. 
 

 

 
 

Figura 5.8 ‒ Média da variável MR (mm2) quanto à intervenção 

 

Legenda: MR – Material remaescente; ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – 
Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo. 
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A tabela 5.10, mostra que não houve diferença estatística entre a média da 

variável MR para as intervenções ALD, AU e CO (valores-p > 5%). Além disso, a 

média da variável MR obedeceu à relação: ACM > ALD = AU = CO (valores-p < 5%). 

A média da variável MR foi maior para o material ACM. 

 
 
Tabela 5.10 - Valores-p dos testes t-Student para a diferença de médias da variável MR (mm2) 

sob os diferentes pares de materiais 

 

Diferença demédias Valor-p 

ACM – ALD 0,047  

ACM – AU 0,002  

ACM – CO 0,002  

ALD – AU 0,544  

ALD – CO 0,544  

AU – CO >0,999  

 

Legenda: MR – Material remaescente; ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – 
Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo; * significância 
para p ≤	 0,05. 
 

 

 

A tabela 5.11 apresenta a média amostral e o desvio padrão amostral da 

variável MR (mm2), para cada intervenção e posição de observação 

histomorfométrica dos cortes. As figuras 5.9 e 5.10 mostram o comportamento da 

média amostral dessa variável. 
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Tabela 5.11 ‒ Estatísticas descritivas para a variável MR (mm2) 

 

  Posição 

Material n A B 

  Média ± DP Média ± DP 

ACM 8 0,191 ± 0,148 0,213 ± 0,215 

ALD 8 0,046 ± 0,049 0,084 ± 0,107 

AU 8 0,000 ± 0,000 0,000 ± 0,001 

CO 8 0,000 ± 0,000 0,000 ± 0,000 

 

Legenda: MR – Material remaescente; n – número de animais; DP – Desvio padrão; ACM – 
Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – 
Enxerto autógeno; CO – Coágulo 

 

 
 

Figura 5.9 - Representação da média ± 1 erro padrão da variável MR (mm2) por material e posição 

 

Legenda: MR – Material remanescente; ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – 
Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo. 
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Figura 5.10 ‒ Média da variável MR (mm2) por intervenção e posição 

 

Legenda: MR – Material remanescente; ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – 
Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo. 

 
 

 

Não houve evidência (valor-p = 0,796) de efeito de interação entre posição e 

intervenção. A média da variável MR não foi estatisticamente diferente entre as 

regiões A e B (valor-p = 0,410). Houve diferença de efeito da intervenção (valor-p = 

0,001), ou seja, a média da variável MR foi diferente entre pelo menos duas 

intervenções. 

As médias da variável MR foram comparadas entre os diferentes pares de 

intervenções, sendo que os resultados dessas comparações valeram para as duas 

posições. A tabela 5.12 mostra que não houve evidência estatística de que a média 

da variável MR tenha sido diferente entre as intervenções ALD, AU e CO (valores-p 

> 5%). A média da variável MR obedeceu à seguinte relação: ACM > ALD = AU = 

CO (valores-p < 5%). A maior média da variável MR ocorreu para o material ACM. 
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Tabela 5.12 - Valores-p dos testes t-Student para a diferença de médias da variável MR (mm2) sob os 
diferentes pares de materiais 

 

 

Diferença de médias Valor-p 

ACM – ALD  0,010 

ACM – AU  <0,001 

ACM – CO  <0,001 

ALD – AU  0,192 

ALD – CO  0,191 

AU – CO  0,999 

 

Legenda: MR – Material remaescente; ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – 
Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo; * significância 
para p < 0,05. 
 
 
5.2.3 Quanto à Área de Osso Neoformado (ON: mm2) 

 

 

A tabela 5.13 apresenta a média amostral e o desvio padrão amostral para a 

variável ON (mm2), para cada intervenção. As figuras 5.11 e 5.12 mostram o 

comportamento da média amostral dessa variável.  

 
Tabela 5.13 ‒ Estatísticas descritivas para a variável ON (mm2) 

 

Material n Média ± DP 

ACM 8 3,01 ± 1,53 

ALD 8 3,89 ± 1,75 

AU 8 2,16 ± 0,76 

CO 8 0,65 ± 0,55 

 

Legenda: ON – Osso Neoformado; n – número de animais; DP – Desvio padrão; ACM – Aloenxerto 
ósseo congelado mineralizado; ALD – Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – Enxerto 
autógeno; CO – Coágulo. 
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Figura 5.11 ‒ Representação da média ± 1 erro padrão da variável ON (mm2) 

 

Legenda: ON – Osso Neoformado; ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – 
Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo. 

 

 
 

Figura 5.12 ‒ Média da variável ON (mm2) por material 

 

Legenda: ON – Osso Neoformado; ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – 
Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo. 
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Houve evidência (valor-p < 0,001) de efeito da intervenção, ou seja, a média 

da variável ON foi diferente para pelo menos duas intervenções. Mediante esse 

resultado, as médias da variável ON foram comparadas entre as quatro 

intervenções. 

A tabela 5.14 mostra que não houve evidência estatística entre as médias da 

variável ON entre as intervenções ACM e ALD e entre ACM e AU (valores-p > 5%). 

A média da variável ON obedeceu à seguinte relação: ACM > CO, ALD > AU, ALD > 

CO e AU > CO (valores-p < 5%). A média da variável ON foi maior para ACM ou 

ALD. 

 
Tabela 5.14 - Valores-p dos testes t-Student para a diferença de médias da variável ON (mm2) sob os 

diferentes pares de materiais 
 

Diferença de médias Valor-p 

ACM – ALD 0,387  

ACM – AU 0,424  

ACM – CO 0,002  

ALD – AU 0,022  

ALD – CO <0,001  

AU – CO 0,049  

 

Legenda: ON – Osso Neoformado; ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – 
Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo; * significância 
para p ≤ 0,05. 

 

 
A tabela 5.15 apresenta a média amostral e o desvio padrão amostral da 

variável ON (mm2), para cada intervenção e posição de observação 

histomorfométrica. As figuras 5.13 e 5.14 mostram o comportamento da média 

amostral dessa variável.  
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Tabela 5.15 ‒ Estatísticas descritivas para a variável ON (mm2) 

 

  Posição 

Material n A B 

  Média ± DP Média ± DP 

ACM 8 0,981 ± 0,470 2,027 ± 1,121 

ALD 8 1,408 ± 0,776 2,478 ± 1,075 

AU 8 0,225 ± 0,226 1,940 ± 0,659 

CO 8 0,000 ± 0,000 0,655 ± 0,552 

 

Legenda: ON – Osso Neoformado; n – número de animais; DP – Desvio padrão; ACM – Aloenxerto 
ósseo congelado mineralizado; ALD – Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – Enxerto 
autógeno; CO – Coágulo. 
 

 

 
 

Figura 5.13 – Representação da média ± 1 erro padrão da variável ON (mm2) segundo a intervenção 
e posição de observação histomorfométrica 

 

Legenda: ON – Osso Neoformado; ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – 
Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo. A – Posição A; 
B – Posição B 
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Figura 5.14 - Média da variável ON (mm2) por intervenção e posição 

 

Legenda: ON – Osso Neoformado; ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – 
Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo. 
 
 
 

Podemos concluir que houve evidência (valor-p = 0,018) de efeito de 

interação entre posição de observação e intervenção. A média da variável ON, foi 

comparada entre as quatro intervenções para cada posição e entre as duas regiões, 

para cada intervenção. 

A tabela 5.16 mostra que para a posição A não houve diferença estatística 

entre ACM e ALD para a média da variável ON, e entre as intervenções AU e CO 

(valores-p > 5%). A média da variável ON obedeceu à seguinte relação: ACM = ALD 

> AU = CO (valores-p < 5%). Para a posição B, não houve evidência estatística de 

que a média da variável ON tenha sido diferente entre ACM e AU (valores-p > 5%). 

A média da variável ON para a posição B obedeceu às seguintes relações: ACM > 

CO e ALD > ACM e ALD > AU > CO (valores-p < 5%). A tabela 5.17 mostra que a 

média da área de neoformação óssea (ON) na posição B foi maior do que na 

posição A, em todas as intervenções (valores-p < 5%). A maior média de área de 

ON ocorreu para o material ALD na posição B. 
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Tabela 5.16 - Valores-p dos testes t-Student para a diferença de médias da variável ON (mm2) sob os 
diferentes pares de intervenções, por posição 

 

Posição Diferença de médias Valor-p 

A 

ACM – ALD  0,059 

ACM – AU  0,002 

ACM – CO  <0,001 

ALD – AU  <0,001 

ALD – CO  <0,001 

AU – CO  0,306 

B 

ACM – ALD  0,048 

ACM – AU  0,689 

ACM – CO  <0,001 

ALD – AU  0,020 

ALD – CO  <0,001 

AU – CO  <0,001 

 
Legenda: ON – Osso Neoformado; ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – 
Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo; * significância 
para p ≤ 0,05. 
 
 
 
Tabela 5.17 - Valores-p dos testes t-Student para a diferença de médias da variável ON (mm2) sob as 

duas posições, para cada material 

 

Material Diferença de médias Valor-p 

ACM A - B  <0,001 

ALD A - B  <0,001 

AT A - B  <0,001 

CO A - B  0,006 

 

Legenda: ON – Osso Neoformado; ACM – Aloenxerto ósseo congelado mineralizado; ALD – 
Aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado; AU – Enxerto autógeno; CO – Coágulo; * significância 
para p ≤ 0,05; A – Região A; B – Região B 
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6 DISCUSSÃO 
 
 

Considerando as diferentes aplicações clínicas dos enxertos ósseos nas 

reconstruções alveolares e a dificuldade de se obter ganhos ósseos em altura para 

reabilitações com implantes dentários, o presente estudo avaliou o comportamento 

do osso autógeno (AU) coletado por meio de raspador ósseo, do ALD, do ACM e do 

CO na regeneração óssea vertical. 

Os aloenxertos ósseos (ALD e ACM) foram as intervenções que 

apresentaram maior área de tecido formado, e o ALD a intervenção que mais 

apresentou neoformação óssea neste modelo de regeneração óssea para ganhos 

ósseos em altura. Os achados do estudo sugerem que os aloenxertos ósseos 

conservam melhor o volume tecidual enxertado e que o ALD – quando comparado 

com o AU e o CO – é a intervenção mais competente na transformação do volume 

ósseo enxertado em osso maduro.  

O animal utilizado foi o coelho, uma vez que esses animais se prestam ao 

desenvolvimento de modelo para análise do tecido ósseo, conforme relatado por 

alguns autores. Entre estes, destacamos alguns estudos que também avaliaram o 

comportamento de enxertos ósseos posicionados em barreiras de titânio instaladas 

na calota craniana do animal, como modelo de regeneração óssea guiada (Schmid 

et al., 1994; Lundgren et al., 1995; Majzoub et al., 1999; Slotte et al., 2003; Yamada 

et al., 2003; Pelegrine et al., 2011; Polo et al., 2013). 

Ainda que haja similaridade com alguns trabalhos em relação ao modelo 

experimental adotado, não encontramos descrição na literatura de um estudo que 

comparasse o aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado irradiado, o aloenxerto 

ósseo congelado mineralizado e o enxerto autógeno. 

A escolha das epífises distais do fêmur e proximais da tíbia do grupo doador 

levou em conta a presença de grande quantidade de osso corticoesponjoso e fácil 

acesso cirúrgico no momento da captação. Os protocolos de captação, 

processamento e criopreservação dos aloenxertos do coelho doador foram os 

mesmos empregados pelo BTME do IOT do HCFMUSP, mas ainda havia a 

necessidade de experimentos padronizados que pudessem confirmar a qualidade 
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deste protocolo nacional. Estes seguem as diretrizes estabelecidas pela legislação 

brasileira (Portaria nº 1686 de 20 de setembro de 2002) e pelos padrões da EATB e 

AATB.  

A cortical do leito receptor na base de aplicação dos dispositivos para 

regeneração guiada na calvária dos animais foi perfurada para permitir a entrada de 

células osteogênicas oriundas da medula óssea e endósteo, e assim promover a 

formação do coágulo sanguíneo e favorecer a angiogênese da área, características 

importantes para o sucesso da ROG. Apesar de controversa por alguns como 

Lundgren et al. (2000) e Nishimura et al. (2004), esta medida parece ser importante 

na manutenção da vitalidade do enxerto (Nishimura et al., 2004). 

Macroscopicamente, todas as amostras coletadas estavam aderidas ao leito 

receptor e apresentavam vasos sanguíneos visíveis nas paredes laterais  

O fechamento dos cilindros de titânio com tampas rosqueáveis e a ausência 

de periósteo sobre os enxertos podem gerar alguma controvérsia, pois se presume 

que o periósteo seja indispensável no fornecimento de células osteogênicas e na 

nutrição dos enxertos em técnicas de regeneração óssea guiada (Linde et al., 1993). 

Entretanto, os achados do presente estudo corroboram outros (Schmid et al., 1994; 

Pelegrine et al., 2011; Polo et al., 2013), empregando o mesmo modelo animal no 

qual a formação óssea, muito provavelmente, foi oriunda de células da medula 

óssea e endósteo. 

A diferença estatisticamente significativa entre as médias dos aloenxertos 

ósseos (ALD e ACM) e do AU em relação à área total de tecido formado pode ser 

atribuída aos diferentes padrões de incorporação dos enxertos ósseos corticais e 

esponjosos (Burchardt, 1983; Goldberg; Akhavan, 2005) e, também, à lenta 

reabsorção do ACM. O osso autógeno utilizado no estudo foi cortical, oriundo da 

calota craniana, e o aloenxerto ósseo foi corticoesponjoso, captado da epífise distal 

do fêmur e proximal da tíbia. Os resultados microscópicos estão de acordo com os 

achados macroscópicos obtidos na primeira fase deste estudo (Lima, 2010), no qual 

o volume total de tecido formado seguiu a sequência ALD = ACM > AU > CO.  

Diferentes estudos têm demonstrado a eficácia clínica das reconstruções por 

meio dos aloenxertos (Le et al., 2010; Chiapasco et al., 2013; Eskan et al., 2013). 

Alguns autores também descrevem a presença de material remanescente no 



74 
	  

momento da instalação dos implantes (Deluiz et al., 2013). Corroborando alguns 

resultados clínicos, o resultado do presente estudo demonstra que o ACM 

apresentou maior média de material remanescente. Pelegrine et al. (2011), em 

estudo com metodologia semelhante, também observou que o ACM foi o enxerto 

com maior média de material remanescente. 

Neste estudo, a porção superior dos cilindros (posição A) mostra menor área 

de formação tecidual e de neoformação óssea em comparação com a porção inferior 

(posição B) para as quatro intervenções. Os aloenxertos ósseos (ALD e ACM) foram 

as intervenções com maiores médias de área de tecido formado e de neoformação 

óssea na posição A, demonstrando o bom potencial osteocondutor dos enxertos. A 

proximidade com o leito receptor e, consequentemente, com os vasos sanguíneos e 

células osteogênicas, podem explicar os melhores resultados obtidos na posição B. 

O osso autógeno tem sido considerado o enxerto “padrão ouro” nas 

reconstruções ósseas, por ser o único material osteogênico, osteocondutor e 

osteoindutor (Giannoudis et al., 2005). Embora alguns estudos tenham demonstrado 

a eficácia clínica do osso autógeno obtido com raspador ósseo (Al-Sebaei et al., 

2004; Peleg et al., 2004; Zaffe; D’Avenia, 2007; Johansson et al., 2010; Pekovits et 

al., 2012; Miron et al., 2013), neste estudo o AU se mostrou menos eficaz nas 

médias de área de tecido formado e de osso neoformado quando comparado com o 

ALD. Os resultados apresentados pelo grupo que utilizou o osso autógeno se 

justificam porque as partículas eram pequenas e compostas apenas por osso 

cortical, características que favorecem o processo de reabsorção e que podem 

dificultar a integração do enxerto ao leito receptor (Burchardt, 1983; Zaffe; D’Avenia, 

2007). 

Embora alguns autores como Pallesen et al. (2002) tenham demonstrado a 

importância da padronização do tamanho das partículas dos enxertos, nesta 

pesquisa elas apresentavam tamanhos diferentes. A decisão de não se padronizar o 

tamanho das partículas dos enxertos, em especial do ACM e do AU, teve o objetivo 

de simular a prática cirúrgica de rotina quando se utiliza os trituradores ou os 

coletores ósseos.  

O grupo coágulo (CO) apresentou as piores médias de área total de tecido e 

de neoformação óssea. Esse resultado, que já era esperado, sugere que a ausência 
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de um material sólido que atue como um arcabouço ou estrutura pode reduzir o 

potencial de crescimento ósseo em enxertos onlay, como foi reportado por outros 

autores (Slotte et al., 2003; Pelegrine et al., 2011; Polo et al., 2013). Ainda em 

relação à neoformação óssea, a intervenção com AU apresentou resultado 

semelhante estatisticamente ao CO no ápice do cilindro (posição A), resultado que 

pode ser atribuído à rápida biodegradação dos fragmentos de osso autógeno nas 

fases iniciais da incorporação do enxerto (Zaffe; D’Avenia, 2007).  

Além das principais vantagens dos aloenxertos ósseos – pronta 

disponibilidade em quantidades variadas e diminuição do trauma operatório – o ALD 

apresenta mais benefícios quando comparado com o ACM, no que se refere ao 

armazenamento, transporte e segurança (Holtzclaw et al., 2008). Quando se avalia a 

biomecânica do biomaterial, por sua vez, os aloenxertos congelados mineralizados 

são mais vantajosos do que os liofilizados desmineralizados irradiados (Tanaka et 

al., 2008). 

Especificamente na prática cirúrgica odontológica, diferente da ortopédica, a 

maioria dos procedimentos reconstrutivos não é submetida às exigências 

biomecânicas na fase inicial da cicatrização óssea. Tal situação faz com que o uso 

do ALD seja mais interessante do que o ACM, já que o primeiro é facilmente 

armazenado e transportado, e oferece menor risco de contaminação cruzada 

durante o transplante ósseo (Hinsenkamp et al., 2012). Em um país com as 

dimensões territoriais como as do Brasil, sujeito a variações climáticas intensas, o 

transporte de tecidos ósseos ultracongelados das regiões de captação e 

processamento compromete as taxas de sucesso dos procedimentos realizados nas 

regiões mais distantes. Assim sendo, a disponibilidade do ALD em nosso país tem 

relevância clínica, pois pode ser transportado em temperatura ambiente sem alterar 

suas propriedades biológicas. 

Alguns autores ressaltam a importância do processamento na redução das 

reações imunogênicas provocadas pelos aloenxertos (Kao; Scott, 2007; Holtzclaw et 

al., 2008; Tanaka et al., 2008). A efetividade do processamento dos aloenxertos 

ósseos adotado pelo BTME IOT HCFMUSP foi comprovada pelo resultado 

histomorfométrico, onde a reação de corpo estranho foi igual estatisticamente entre 

as quatro intervenções. 
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É importante salientar que o termo liofilização é utilizado de forma bastante 

genérica na literatura e que, na maioria das vezes, não esclarece a respeito dos 

diferentes métodos e técnicas de execução desse processamento ósseo os quais 

resultam em produtos com características físico-químicas e mecânicas muito 

diferentes. Um dos fatos mais relevantes deste estudo, foi observar que o ALD – 

processado por meio de um protocolo experimental de liofilização óssea no IOT 

HCFMUSP – apresentou resultados comparaveis aos estudos internacionais. 

Tendo em vista o grande crescimento no estudo da engenharia de tecidos, os 

trabalhos futuros podem inserir na metodologia adotada nesta pesquisa as células-

tronco mesenquimais, onde o aloenxerto ósseo seria o arcabouço para proliferação 

celular e, consequente, neoformação óssea. 
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7 CONCLUSÕES 
 
 

Frente aos resultados obtidos após análise histomorfológica e 

histomorfométrica das intervenções com aloenxerto ósseo liofilizado 

desmineralizado irradiado, aloenxerto ósseo congelado mineralizado, enxerto ósseo 

autógeno e coágulo sanguíneo, em um modelo de regeneração óssea em calvária 

de coelhos para ganhos em altura, conclui-se que: 

 

• O aloenxerto ósseo liofilizado desmineralizado irradiado e o aloenxerto 

ósseo congelado mineralizado mostraram maior área total de 

neoformação óssea. 

• O aloenxerto ósseo congelado mineralizado foi a intervenção que 

mostrou maior quantidade de material remanescente. 

• Para todas as intervenções as regiões mais próximas ao leito receptor 

exibiram maior neoformação óssea, sendo que os aloenxertos foram 

capazes de neoformação óssea nas regiões mais distantes. 

• Os aloenxertos podem ser considerados soluções adequadas para o 

crescimento ósseo vertical. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 
 

 


