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4.5. Análise histológica por microscopia de fluorescência 

 
Em comum a todos os grupos ocorreu neoformação óssea a partir das 

margens da lesão. A camada de osso jovem subperiostal foi marcada em coloração 

vermelha pela alizarina e na sequência, mais profundamente, apresentou em tom 

verde através da marcação pela calceína e amarelada pela tetraciclina. Ficou 

evidente também que esta técnica marcou a matriz extracelular bem como as 

membranas implantadas, sendo útil neste caso para avaliar a reabsorção das 

mesmas simultaneamente ao osso neoformado (Figuras 32 a 39). Particularmente 

em G4 (Figura 36), foi possível diferenciar o formato trabeculado do osso jovem 

entremeado na membrana implantada. Em G6 também verificou-se focos dispersos 

de neoformação óssea (Figura 38). Nos demais grupos enxertados (Figuras 34, 35, 

37 e 39) não foi possível diferenciar a neoformação óssea da constituição da 

membrana.   
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Figura 32: Fotomicrografias em fluorescência de G1 a G7. 

 
Fonte: Próprio autor. Fotomicrografias em fluorescência óssea obtidas através da aplicação 
subcutânea in vivo dos marcadores Alizarina (vermelho), Calceína (verde) e Tetraciclina 
(amarelo ao marron); osso nativo (O); matriz enxertada (M). Aumentos 25x 
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Figura 33: Fotomicrografias em fluorescência de G1-C. 

 
Fonte: Próprio autor. Fluorescência óssea obtidas através da aplicação subcutânea in vivo 
dos marcadores fluorocromáticos. Neoformação óssea nas bordas da área receptora 
coradas em vermelho por Alizarina (a), verde por Calceína (c) e marron por Tetraciclina (t); 
Osso nativo (O); área do defeito crítico do grupo 1 controle (G1-C). Aumentos 50x 
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Figura 34: Fotomicrografias em fluorescência de G2-E24h. 

 
Fonte: Próprio autor. Área cirúrgica de G2-E24h. Verifica-se uma fina camada óssea em tom 
vermelho acompanhando o contorno da margem da lesão óssea. A membrana enxertada 
também é visualizada em diferentes cores. (a) Alizarina; (c) Calceína; (t) Tetraciclina; (O) 
osso nativo; neoformação corada por Calceína (c); matriz de Elastina 24 h a 50°C (G2-
E24h). Aumentos 50x. 
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Figura 35: Fotomicrografias em fluorescência de G3-E24h/HA. 

 
Fonte: Próprio autor. Árera cirugica de G3-E24h/HA. Constata-se a marcação da membrana 
e a pequena neoformação em tom vermelho marcada pela alizarina (a) e ferruginoso 
marcado pela tetraciclina (t), a partir da margem da lesão óssea. A camada superficial e 
profunda do osso nativo permaneceu em tom verde pela calceina (c); osso nativo (O); matriz 
de elastina 24 h a 50°C associada à Hidroxiapatita (G3-E24h/HA). Aumento 50x. 
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Figura 36: Fotomicrografias em fluorescência de G4-E24h/BMP. 

 
Fonte: Próprio autor. Área cirúrgica de G4-E24h/BMP. Verifica-se o trabeculado de osso 
neoformado entremeado na membrana implantada e em cor predominante verde corado 
pela calceína (c); neoformação óssea na margem do osso nativo e corada por Alizarina (a); 
neoformação corada por Calceína (c); neoformação corada por Tetraciclina (t); osso nativo 
(O); matriz de elastina 24 h a 50°C associada à BoneMorphogenetic Protein – BMP (G4-
E24h/BMP). Aumentos 50x. 
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Figura 37: Fotomicrografias em fluorescência de G5-E96h. 

 
Fonte: Próprio autor. Área cirúrgica de G5-E96h. Identifica-se a coloração da alizarina 
predominante na região subperiostal e logo abaixo, a coloração verde da calceina em 
contato com o osso nativo. (O) osso nativo; neoformação corada por Alizarina (a); 
neoformação corada por Calceína (c); neoformação corada por Tetraciclina (t); matriz de 
elastina 96 h a 37°C (G5-E96h). Aumentos 50x. 
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Figura 38: Fotomicrografias em fluorescência de G6-E96h/HA. 

 
Fonte: Próprio autor. Área cirurgica de G6-E96h/HA. Nota-se as marcações da alizarina e 
calceina do osso jovem da borda do osso nativo; neoformação corada por Alizarina (a); 
neoformação corada por Calceína (c); neoformação corada por Tetraciclina (t); osso nativo 
(O); matriz de elastina 96 h a 37°C associada à hidroxiapatita (G6-E96h/HA). Aumentos 50x. 
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Figura 39: Fotomicrografias em fluorescência de G7-E96h/BMP. 

 
Fonte: Próprio autor. Área cirurgica de G7-E96/BMP. Predomina a coloração verde do osso 
neoformado a partir da borda da lesão óssea; neoformação corada por Alizarina (a); 
neoformação corada por Calceína (c); osso nativo (O); matriz de elastina 96 h a 37°C 
associada à BMP. Aumento 50x. 
 
 
 
 



73	
	

4.6. Análise histológica pelo método de Von Kossa 

 

Em comum a todos os grupos, o osso original e o neoformado a partir das 

margens da lesão óssea ficaram marcados em tom preto. Em particular no G4 (G4-

E24h/BMP), houve maior depósito de Cálcio no osso neoformado entremeado na 

membrana enxertada.  O grupo 1 (G1-C) e o grupo 5 (G5-E96h) não apresentaram 

depósitos de cálcio na falha óssea provocada. O grupo 3 (G3-E24h/HA) e o grupo 6 

(G6-E96h/HA) demonstraram pequena formação de depósitos de cálcio no interior 

das membranas de maneira irregular e coloração fraca (Figura 40): 
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Figura 40: Fotomicrografias da mineralização óssea corada com Von Kossa de G1 a G7. 

 
Fonte: Próprio autor. Evidencia a marcação em preto das áreas com maior depósito de 
cálcio. Osso nativo (O); neoformação óssea mineralizada (Setas). Aumentos 40 e 200x. 
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4.7. Análise Morfométrica 

 
As médias e desvios-padrão do volume percentual relativo de osso neoformado no 

defeito craniano do grupos G1 a G7 foram 7,87±2,53; 24,01±0,55; 9,59±1,27; 

31,31±6,37; 19,77±2,62; 7,31±2,43; 43,25±3,72, respectivamente (Figura 41): 

 
Figura 41: Análise morfométrica do volume ósseo dos grupos G1 a G7.  

 
Fonte: próprio autor. A matriz de elastina 96 H a 37°C (G7-E96h/BMP) apresentou o maior 
potencial osteogênico. As matrizes associadas à hidroxiapatita (G3-E24/HA) e (G6-
E96h/HA), apresentaram volumes ósseos neoformados próximos ao do grupo controle (G1-
C). 
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4.8. Análise Estatística 

	

Foram identificadas diferenças significativas com índice de significância 

p<0.01 entre o valor de G1 com os grupos enxertados (G2, G4, G5 e G7), exceto os 

grupos contendo a hidroxiapatita (G3, G6). Identificou-se que os grupos enxertados 

com membrana de elastina acrescida de BMP (G4 e G7), apresentaram 

neoformação significativa e superior aos demais grupos de estudo (Figura 42): 

 

Figura 42: Análise estatística de G1 a G7.  

 
Fonte: Próprio autor. Comparativo das diferenças estatísticas entre os grupos G1 a G7, 
extraído do software estatístico BioEstat 5.0. 
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5. DISCUSSÃO	
	

A pesquisa com biomateriais como alternativa aos enxertos ósseos autólogos 

faz-se necessária devido a grande prevalência de lesões com perdas de massa 

óssea e que necessitam de estímulo a consolidação, bem como aos infortúnios 

relacionados ao uso desses enxertos que ainda são considerados como padrão ouro 

nas cirurgias ortopédicas (SEN; MICLAU, 2007; MAUFFREY et al., 2011; ORYAN et 

al., 2014; EGOL et al., 2015). Desta maneira, avanços no desenvolvimento dos 

biomaterias nos últimos anos tem melhorado suas propriedades como 

osteocondução, osteointegração e bioatividade. Entretanto, ainda não há o 

biomaterial ideal para a substituição óssea, visto as limitações e desvantagens 

relacionadas com a baixa resistência mecânica, alto custo de fabricação, 

dificuldades nas sínteses pelos processos físico-químicos, baixa capacidade 

osteogênica e dificuldade na osteointegração pela prevalência de tecido conectivo 

interposto (LIU et al., 2014; HIRATA et al., 2015; GURUMURTHY; BIERDEMAN; 

JANORKAR, 2016).  Diante disso, justificam-se os estudos inovadores no campo da 

Engenharia Tecidual como nesta pesquisa, em que foram testados in vivo, um novo 

biomaterial a base de elastina derivada da cartilagem auricular bovina isolada e em 

associação com HA e BMP para avaliação do reparo de defeitos criados 

experimentalmente na calota craniana de ratos.  

 

5.1. Modelo experimental  

	
Quanto ao modelo experimental utilizado para a criação de um defeito de 

5mm na calota craniana, está bem consolidado na literatura, que o rato vem sendo 

frequentemente utilizado nas diversas pesquisas de terapias reconstrutivas do tecido 

ósseo. Com o uso dessa técnica, o defeito criado impede a regeneração óssea 

espontânea, requerendo a utilização de um enxerto ou substituto ósseo com 

potencial de suporte a neoformação óssea (LINDE, 1993; BOSCH; MELSEN; 

VARGERVIK, 1998; BOHNING; DAVENPORT; JEANSONNE, 1999; CUNHA et al., 

2011). Entretanto, para este estímulo osteogênico em ratos, o material deve 

responder a alguns quesitos como: manter, induzir e restaurar funções biológicas; 

não ser tóxico ao tecido hospedeiro; obter taxa de degradação concomitante à taxa 

de neoformação óssea; promover adesão e proliferação celular; oferecer suporte 
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para a infiltração de células osteogênicas e vasos sanguíneos além de fornecer 

estabilidade osso-implante até que esteja garantido o processo de consolidação total 

da lesão (VENKATESAN; KIM, 2010; BILLSTROM et al., 2013). 

 

5.2. Biocompatibilidade 

	
Quanto à toxicidade do biomaterial, várias pesquisas questionam o grau de 

viabilidade do material levando em consideração a compatibilidade em relação ao 

tecido receptor. A biocompatibilidade pode ser definida como a resposta biológica do 

hospedeiro quanto ao contato de um determinado biomaterial com seus tecidos ou 

fluidos orgânicos (WILLIAMS, 1999; HENCH et al., 2012; RATNER, 2013). Neste 

conceito não se considera somente a interação biológica entre os tecidos do 

receptor e o implante, mas também a funcionalidade do enxerto em resposta as 

solicitações geradas (AFONSO, 1998).	 Estudos in vitro mostraram que a 

osteogênese está associada ao comportamento das células e que requer uma 

superfície não tóxica (DUBOIS et al., 1999).  

Henkel et al. (2013) afirmam que o biomaterial deve ser fabricado a partir de 

produtos que não tenham potencial de estimular reação imunológica ou clínica de 

corpo estranho. Durante o processo de neoformação óssea, o biomaterial enxertado 

também pode sofrer um processo de degradação com a consequente liberação de 

produtos residuais e que juntamente com alteração do pH, atividade metabólica local 

e a pobre vascularização da área cirúrgica, pode gerar reações inflamatórias 

indesejadas. As substâncias naturais com agentes de reticulação mostram 

superioridade em muitos aspectos, especialmente em termos de citotoxicidade e 

capacidade anti-calcificação (MA et al., 2014). Ratner (2013), considera que um 

material biocompatível não deve gerar resposta inflamatória com a presença de 

células polimorfonucleares, pois são indicativas de reação de corpo estranho 

características de incompatibilidade biológica do enxerto.  

 Rosa et al. (2003) implantaram subperiostalmente no crânio de ratos 

matrizes nativas e polianiônicas de colágeno derivado do pericárdio bovino. Nos 

resultados histológicos, notaram que aquelas áreas cirúrgicas que receberam as 

polianiônicas tiveram mínima ou ausente reação inflamatória, a qual esta associada 

com a presença de células gigantes e reabsorção da interface osso/enxerto. Dados 
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semelhantes foram divulgados por Rocha, Goissis e Rossi (2002), que observaram 

ausência de reações adversas inflamatórias em matrizes poliméricas implantadas na 

tíbia de ratos. Segundo esses pesquisadores, as matrizes nativas derivadas do 

tecido bovino quando submetidas ao tratamento de hidrólise alcalina para 

modificação das cargas iônicas, também sofrem um processo de remoção de 

células, garantindo assim a biocompatibilidade quando enxertada na área receptora 

de ratos.  

 Atendendo a estes requisitos de não toxicidade, notou-se nessa pesquisa 

que não houve sinais infamatórios e infecciosos de rejeição tecidual em nenhum dos 

grupos estudados que receberam os enxertos de biomaterial. Na inspeção visual 

direta das áreas cirúrgicas houve ausência de secreção purulenta, abscessos, 

tumefação e vermelhidão local. Na histológica não se constatou a presença de 

células gigantes multinucleadas e macrófagos, e na radiográfica não ocorreu 

processo de rarefação óssea na área enxertada. Rnjak-Kovacina et al. (2011) 

implantaram suportes de tropoelastina, um precursor da elastina, no tecido 

subcutâneo de ratos e não observaram fatores imunogênicos como neutrófilos e 

monócitos em suas amostras. Outras pesquisas com polímeros naturais de colágeno 

derivados de tecidos bovinos (MIGUEL et al., 2013; MOREIRA et al., 2013; HIRATA 

et al., 2015) e de quitosana (BALAGANGADHARAN; DHIVYA; SELVAMURUGAN, 

2016; CUNHA et al., 2017; VENKATESAN et al., 2017) também observaram a 

biocompatitiblidade dos materiais estudados relatando a ausência de infiltrados 

inflamatórios nas áreas receptoras dos materiais.  

Dentre os fatores que possam modular a imunogenicidade de um enxerto 

natural, um deles está no  processamento físico-químicos a que são submetidos, 

uma vez que os materiais poliméricos naturais são de origem animal. Assim, neste 

estudo que usou elastina derivado da cartilagem auricular bovina, notaram-se os 

critérios acima mencionados de não toxicidade, visto que este foi fabricado a partir 

do processo de hidrólise alcalina que promove a acelularização com remoção de 

impurezas e resíduos a partir do tecido bovino. Corroborando com os achados deste 

estudo, outros autores demonstraram a biocompatibilidade de membranas 

poliméricas naturais utilizando métodos físico-químicos semelhantes (MACHADO, 

2012; MUNHOZ, 2013; HIRATA et al., 2015). A BMP comercializada e a HA 

sintetizada foram também biocompatíveis conforme já demonstrado em várias 
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pesquisas (CHENG et al., 2003; GOSHIMA et al., 2012; TORRES et al., 2013). 

Desta maneira, este estudo direcionou-se mais para a caracterização imunológica 

da matriz de elastina, visto que há poucas informações quanto a este biomaterial 

derivada da cartilagem auricular bovina.  

Desta maneira, pode-se afirmar que os materiais de elastina utilizados nesta 

pesquisa foram atóxicos e por esta característica já os tornam uma alternativa na 

prática clínica. Entretanto, outros fatores também devem ser analisados para que 

sejam também bioativos e de aplicabilidade quando há a intenção de acelerar a  

regeneração óssea. Dentre esses, está a capacidade de reabsorção do material 

concomitante a neoformação óssea e ausência de tecido fibroso nas áreas 

adjacentes.  

 

5.3. Reabsorção 
	

Uma vez que o biomaterial necessita dar lugar a neoproliferação óssea, sua 

reabsorção é outra propriedade importante, devendo haver uma harmonia entre a 

degradação da membrana e a proliferação celular (SCHLIEPHAKE; KAGE, 2001; 

ORYAN et al., 2014). De acordo com Konig Jr. (2010), é importante que o processo 

de reabsorção do biomaterial não ocorra tão rapidamente para que o mesmo possa 

exercer sua função de suporte e apoio durante a proliferação celular. Schliephake e 

Kage (2001) relataram que o equilíbrio entre degradação do biomaterial e o 

processo da neoformação óssea é muito delicado e reações químicas e celulares 

durante a degradação podem agir como antagonista à formação óssea. Oryan et al. 

(2014) afirmam que cada biomaterial tem uma necessidade específica quanto ao 

tempo de reabsorção dependendo de sua característica estrutural e das 

características morfofisiológicas do tecido receptor.    

     Notou-se nesta pesquisa que após 6 semanas, as membranas de todos os 

grupos enxertados ficaram ao menos parcialmente visualizadas pelos dados 

macroscópicos. Entretanto, os grupos G4 e G7 apresentavam maior reabsorção 

visto a boa neoformação óssea entremeada nas membranas implantadas através da 

análise histológica pela técnica de Tricrômico de Masson. Em ambos grupos, havia a 

associação com a BMP, que possivelmente estimulou a neoformação óssea com 

concomitante biodegradação da membrana, visto que na literatura a BMP tem sido 
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descrita como um potente osteoindutor (LIU et al., 2012; GARCÍA-GARETA; 

COATHUP;  BLUNN,  2015).   

   Segundo alguns autores, os polímeros naturais possuem capacidade reabsortiva 

inerente, e caso ocorra precipitadamente, pode até prejudicar a resposta do tecido 

receptor (GREENWALD et al., 2001; JANICKI; SCHMIDMAIER, 2011). Por outro 

lado, utilizando matrizes poliméricas naturais de colágeno tratadas com hidrólise 

alcalina em fêmur de ratas, Cunha et al. (2008) evidenciaram reabsorção das 

membranas após 2 meses. Em acordo, Munhoz (2013), utilizando uma blenda 

polimérica a base de quitosana e colágeno em defeitos na calvária de ratos, 

demonstrou a necessidade de aguardar oito semanas para que ocorra a reabsorção 

dos biomaterias. Acrescentou que não necessariamente possa estimular a formação 

óssea e sim a presença de um encapsulamento fibrótico do material enxertado, 

sendo uma situação que inviabiliza a utilização do biomaterial. 

Nesta pesquisa, as membranas de elastina isoladas (G2 e G4) foram 

parcialmente reabsorvidas e apresentando, portanto, moderada capacidade  

osteorregenerativa. Neste caso, a velocidade da reabsorção pode ter sido 

influenciada por alguns fatores como a porosidade, arranjo tridimensional das fibras 

elásticas, estrutura molecular, capacidade hidrofóbica e hidrofílica, bem como pelo 

processo de hidrólise alcalina que modifica as cadeias carboxiamidas dos polímeros 

presentes nas moléculas de colágeno. Desta maneira, não pode ser levado em 

consideração apenas o fato da elastina proveniente da cartilagem auricular bovina 

ser degradável por apresentar uma microarquitetura tridimensional em forma de 

favos (SCOTT; VESELY, 1996). 

Segundo alguns autores, o controle da porosidade de um biomaterial é 

determinante em sua capacidade de bioabsorção (PITT et al., 1981; GUNATILLAKE; 

ADHIKARI,	2013).  De acordo com Sung et al. (2004), os polímeros biorreabsorvíveis 

na presença de peróxidos, enzimas e células fagocitárias, sofrem influência na 

degradação de seus produtos, sendo fator importante na pesquisa desses 

biomaterias. Assim sendo, alguns polímeros permitem o controle da sua síntese 

química, tornando a sua velocidade de degradação adequada ao processo de 

neoformação óssea e também possibilitam modificações em sua confecção para que 

possam adaptar-se a diferentes tamanhos e estruturas (RENTSCH et al., 2010).		
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Pelo trabalho de Cardoso et al. (2016) a melhora da propriedade hidrofílica de um 

polímero pela adição de um ácido graxo insaturado, resulta na melhor reação do 

material com o tecido circunjacente na área implantada, sendo que a hidrofobicidade 

de um material pode alterar a adesão e a resposta celular. Pesquisas observaram 

que células preferem usualmente superfícies moderadamente hidrofílicas, entretanto 

materiais hidrofóbicos apresentam maior tempo de duração in vivo,	 auxiliando a 

completa regeneração do tecido (STREUBEL et al., 2000; MOURIÑO; 

BOCCACCINI, 2010).  Similarmente, Amruthwar e Janorkar (2013) recomendam na 

seleção de polímeros biodegradáveis um equilíbrio entre superfícies hidrofílicas e 

hidrofóbicas.  Em seu trabalho no preparo de um hidrogel com colágeno e ELP, 

sugere que o aumanto da hidrofobia do composto pela adição do ELP, deva superar 

os problemas realacionados à rapida degradação do colágeno in vivo. 

 

5.4. Caracterização da osteorregeneração 
	

O conceito de osteorregeneração estabelecido pela engenharia tecidual, 

desafia pesquisadores no desenvolvimento de um material não tóxico, com 

reabsorção controlada e que tem a capacidade de atender aos princípios da 

regeneração óssea baseado na osteocondução e osteoindução. A osteogênese é 

descrita como o processo de formação de osso novo através da atividade das 

células osteoblásticas presentes no enxerto. Na osteocondução, o material 

transplantado atua como suporte para formação de osso novo, devido ao seu 

arcabouço microscópico que permite a infiltração vascular e a migração de 

elementos celulares para a osteogênese. A osteocondução dos materias  depende 

da sua arquitetura microscópica e contitui-se em fator essencial na regeneração 

óssea. É facilitada pela presença de poros que permitem a migração e proliferação 

de osteoblastos e células mesenquimais, além do depósito de componentes da 

matriz nos espaços que estiverem vazios. Osteoindução é um processo mediado 

por proteínas (BMP) e fatores de crescimento em que há um estímulo para 

diferenciação das células mesenquimais em osteoblastos (JANICKI; 

SCHMIDMAIER, 2011; EMADEDIN et al., 2017).    

Considerando-se, portanto, os conceitos acima mencionados, observou-se 

pela análise morfométrica que as membranas de elastina utilizadas podem ser 

consideradas osteocondutoras, visto que houve maior neoformação óssea em 
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relação ao grupo controle no qual ficou com a falha óssea vazia, exceto ao comparar 

o grupo controle com G3 e G6, onde associou-se com a HA. Entretanto, segundo 

Konig Jr. (2010), a regeneração óssea não depende somente da reposição celular, 

mas também do remodelamento para que haja maior resistência mecânica local. 

Dentro deste contexto, notou-se nesta pesquisa a formação por aposição de um 

osso jovem de natureza mais imatura até pelo fato de ter sido implantado no crânio 

que tem baixa ação muscular e pelo pouco tempo pós-cirúrgico padronizado nesta 

pesquisa. De acordo com o autor o processo de remodelação segue direcionada 

pela carga e resulta no aumento da estabilidade. Após 12 meses, o processo de 

neoformação já está concluído e o único ainda em andamento é a remodelação 

óssea.  

Compósitos a base de colágeno e associados à ELPs, demonstraram maior 

resistência mecânica e proliferação de células ósseas. Sendo assim, é possível que 

materiais a base de elastina possam superar o colágeno em capacidade 

osteogênica e oferecer suporte durante todo o processo de regeneração tecidual 

(GURUMURTHY; BIERDEMAN; JANORKAR, 2016), do mesmo modo que 

pesquisas in vitro resultaram em proliferação de células ósseas humanas em 

enxertos a base de elastina (SALVAGNI et al., 2014). A Tropoelastina, o monômero 

precursor da elastina, alterna sítios hidrofílicos e hidrofóbicos em sua estrutura. Os 

sítios hidrofílicos estão relacionados ao cross-linking, enquanto os hidrofóbicos a 

elasticidade e a sinalização celular (YEO et al., 2015). Diversos trabalhos sugerem 

que a propriedade hidrofílica/hidrofóbica da superfície de um determinado material, 

altera a diferenciação osteoblástica com consequências na regeneração óssea 

(CHEN et al., 2007; CANCIANI et al., 2010; ANGWARAWONG et al., 2011). 

Outra vantagem de utilizar polímeros na engenharia tecidual está na   

capacidade dos mesmos sofrerem alterações químicas e físicas em sua estrutura 

permitindo melhorar a capacidade osteogênica, como por exemplo, modificando 

sequências moleculares para aumentar a carga aniônica dos tecidos (YEO et al., 

2015). As modificações químicas dos polímeros naturais como colágeno podem ser 

obtidas através do tratamento alcalino que promovem hidrólise seletiva das cadeias 

carboxiamidas da aspargina e glutamina, aumentando do número de cargas 

negativas superficiais na molécula e elevando as propriedades piezoelétricas e 

dielétricas do material. Essas propriedades são de grande interesse, pois é sabido 
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que as correntes elétricas estão envolvidas na remodelação óssea (PLEPIS, 1996). 

Resíduos de colágeno podem estar presentes nas membranas tratadas a 

temperatura inferiores a 40ºC e os grupos com membranas tratadas por 96 h a 37ºC 

podem beneficiar-se desta propriedade. Além disso, esse tratamento transforma a 

matriz nativa do material em uma estrutura porosa, propiciando a adesão celular e 

proliferação angioblástica, permitindo ao material melhores condições de 

neoformação óssea (ROCHA et al., 2004).  

Cunha et al. (2008) comparando a utilização de membranas de colágeno 

nativas e aniônicas submetidas a tratamento alcalino, em defeitos criados no fêmur 

de ratos, demonstrou maior crescimento ósseo nos animais que receberam as 

membranas aniônicas. Em um estudo anterior, Cunha (2006) avaliou o potencial 

osteorregenerativo de membranas aniônicas de colágeno alcalinizadas por 48 h e 

96h em defeitos críticos no fêmur de ratos, demonstrando melhores resultados nos 

animais que receberam membranas com hidrólise alcalina por 96 h. Diferentemente, 

na presente pesquisa, os grupos que utilizaram as membranas de elastina 24 h e 

aplicadas de forma isolada, apresentaram melhor resultado morfométrico.  

Hirata et al. (2015) sugere em seu trabalho utilizando colágeno polianiônico, 

que a hidrólise alcalina do colágeno por 24 h possa ter influenciado negativamente a 

formação óssea, enquanto que Moreira et al. (2013) obtiveram melhores resultados 

ao cultivarem osteoblastos em matrizes polianiônicas tratadas por 48 h quando 

comparadas aquelas em 24 h. Desta maneira, o  tempo ideal em que os materiais  

devem ser submetidos a hidrólise alcalina ainda é controverso. Entretanto, 

observou-se nesta pesquisa que ao associar a BMP tanto na elastina 24 h quanto na 

96 h, a neoformação óssea ocorreu de forma mais acentuada e dentro do esperado 

para uma capacidade osteoregenerativa satisfatória e dentro dos princípios da 

osteoindução como observado em G7-E96/Bmp e G4-E24/Bmp. Outro dado 

importante observado nesta pesquisa foi a característica do osso neoformado no 

grupo G7-E96/Bmp, com aspecto trabeculado em seu interior e lamelar nas áreas 

adjacentes a margem óssea e aos implantes utilizados. Isto é um indício do estímulo 

dos materiais no processo de maturação óssea, bem como a predominância  de 

fibras de colágeno em tom vermelho e disposição mais organizada.  
A associação de polímeros naturais com a Bmp, uma proteína osteoindutora, 

tem sido utilizada frequentemente em situações de reconstrução óssea. Desde seu 

isolamento por Urist (1965) e consequente comercialização através da terapia de 
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DNA recombinante, a sua aplicação nos reparos das lesões ósseas em estudos 

clínicos esta bem fundamentada, bem como na cicatrização de defeitos críticos 

ósseos experimentais (JONES et al., 2006; IYOMASA et al., 2012). Segundo 

Rahman et al. (2015), as BMPs correspondem a uma grande família de proteínas 

que atuam na proliferação de fatores de crescimento, na diferenciação de células 

mesenquimais, na invasão vascular e também na remodelação óssea através da 

atividade dos osteoclastos. Uma grande vantagem consiste na propriedade de 

induzir a formação óssea recrutando células não apenas da medula óssea e 

periósteo, mas também do tecido muscular circunjacente.  

Em estudos utilizando rhBMP-2 como adjuvante a enxertos naturais no reparo  

de defeitos criticos no crânio de ratos, Issa demonstrou melhores resultados nos 

grupos em que havia a associação com a BMP (ISSA et al., 2016). Mokbel et al. 

(2013) em pesquisa semelhante utilizando rhBMP-2 associada a aloenxerto bovino, 

concluiu que a adição da BMP a substitutos ósseos foi eficaz no reparo de defeito 

critico em crânio de ratos. Nesse estudo, o resultado mais expressivo ocorreu nas 

membranas de elastina hidrolisadas por 96 h (G7-E96/Bmp), demonstrando que foi 

a melhor carreadora para a BMP. Por outro lado, resultados insatisfatórios de 

osteorregeneração ocorreram nos grupos G3 e G6 onde associou-se a matriz de 

elastina com a HA.  
A mineralização excessiva de polímeros pode acarretar em efeitos negativos à 

microarquitetura dos andaimes, configurando uma topografia inadequada para 

infiltração celular e reabsorção in vivo (TSAI; HSU; CHEN, 2008). O tamanho 

mínimo dos poros recomendado para invasão vascular e regeneração óssea é de 

100-150 µm para macroporos, sendo que um tamanho mínimo de 50 µm ainda seria 

possível a osteocondução (BLOKHUIS; ARTS, 2011). Murphy, Haugh e O’brien 

(2010) demonstraram a importância da área de superfície dos biomaterias na 

adesão celular e sua relação com os tamanhos dos poros. Analisando diferentes 

topografias em biomateriais, constataram menor permeabilidade com a redução da 

amplitude dos mesmos. 

Trabalhos sugerem que a deposição de cristais de hidroxiapatita sobre as 

matrizes poliméricas, tenha reduzido o diâmetro e interconectividade dos poros e 

interferido negativamente na osteogênese. Cunha et al. (2017) constataram 

significativa redução da porosidade em matrizes de quitosana, passando de 52 nm 
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para 39 nm de diâmetro após o processo de mineralização impedindo a osteogêse 

adequada. 

Ma, Zhang e Zhang (2006) utilizando membranas de intestino associada a 

diferentes proporções de tricálcio fosfato e HA no reparo de defeitos em fêmur de 

coelhos e concluíram que quantidade das substâncias envolvidas na confecção do 

biomaterial  podem alterar a osteogênese. Hamada et al. (2010) implantaram em 

defeitos ósseos de ratos um composto de colágeno e HA, formando um biomaterial 

com microporos e notaram a ausência de reabsorção do material. Kikuchi et al. 

(2001) relataram que a HA associada ao colágeno forma uma molécula com 

estrutura em nanoescala, sendo importante para a sua biofuncionalidade in vivo.	

Desta maneira, sugere que nesta pesquisa, o fato da HA não ter sido reabsorvida 

pode ter comprometido a capacidade de reabsorção da membrana de elastina o que 

compromete a neoformação óssea, já que Konig Jr. (2010) afirma que um dos 

fatores para a osteorregeneração induzida por biomaterial está no equilíbrio entre a 

reabsorção do material concomitante com a formação óssea.	 

Diferentemente dos trabalhos que utilizaram membranas mineralizadas, nesta 

pesquisa a HA foi adicionada sobre a superfície das membranas de elastina e 

acreditamos que a associação da HA interferiu na topografia do biomaterial e até 

mesmo na porosidade do mesmo. Nesta pesquisa os grupos G3-E24h/HA e G6-
E96h/HA que contém HA associada, apresentaram neoformação óssea inferior aos 

grupos G2-E24, G5-E96, G7-E96/BMP, G4-E24/BMP e nem mesmo foram 

superiores ao grupo controle (G-C). Na histologia desses grupos associados a HA, 

as membranas não foram reabsorvidas e apresentavam tecido conectivo ao redor do 

biomaterial com ausência de formação óssea. 

De acordo com os resultados desta pesquisa e correlacionando com os dados 

da literatura, são necessários novos estudos sobre a estrutura e característica das 

membranas utilizadas como a determinação do tamanho dos poros, caracterização 

da hidrofilia/hidrofobia da superfície, quantificar a concentração da HA adicionada, 

determinar o melhor tempo da hidrólise alcalina e talvez, a posssibilidade de 

inclusão de novos compósitos em nanoescala. Desta maneira, novas  pesquisas 

com biomaterias ainda são necessárias visando melhor orientar a sua aplicação 

isoladamente, em forma de blendas ou em associação a outros materiais que 

possam estimular a osteoregeneração de forma satisfatória e dentro dos padrões 

clínicos da medicina regenerativa.  
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6. CONCLUSÕES 
 

-Os biomateriais implantados apresentaram biocompatibilidade com o tecido 

ósseo dos ratos, visto a ausência macroscópica, radiográfica e histológica de 

sinais inflamatórios ou de rejeição;   

-Houve reabsorção parcial dos biomateriais implantados concomitante à 

neoformação óssea sendo menos expressivo nos grupos com hidroxiapatita. 

-O osso formado apresentou características tanto imaturo quanto lamelar e com 

fibras de colágeno organizadas, sugerindo assim, remodelação óssea e atividade 

osteoblástica;   

-Houve neoformação óssea em todos os grupos enxertados com biomateriais 

sendo o melhor resultado encontrado no grupo da membrana de elastina 96h 

associado com a BMP.  
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8. ANEXOS 

A. Confecção e caracterização dos biomateriais  

A.1. Membrana de elastina 
 

Cartilagem auricular bovina foi lavada com solução salina 0,9% (NaCl) e água 

destilada. Essa cartilagem foi tratada com uma solução alcalina (hidrólise) contendo 

sais (sulfatos e cloretos) e hidróxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos. Esse 

procedimento foi feito pelo Grupo de Bioquímica e Biomateriais do Instituto de 

Química de São Carlos – USP por adaptação da metodologia utilizada para 

obtenção de colágeno (Horn et al., 2009). As condições de hidrólise foram: 

• período de 24 h a temperatura de 50 ºC, ou 

• período de 96 h a temperatura de 37 ºC 

Nos dois casos, após o período de hidrólise, a cartilagem foi equilibrada em 

outra solução contendo sulfatos e cloretos dos íons Na+, K+ e Ca2+. O excesso de 

sais foi removido por lavagens em solução de ácido bórico 3%, água desionizada, 

seguida por solução de EDTA 0,3% e água desionizada. O material resultante foi 

uma membrana de elastina que foi equilibrada em tampão fosfato salino pH 7,4 por 

24 h e depois lavada exaustivamente com água desionizada, congelada e liofilizada. 

A membrana de elastina foi cortada em amostras de 3 mm de diâmetro.  

 

 

A.2. Síntese da Hidroxiapatita 

	

A síntese da hidroxiapatita foi feita utilizando-se uma solução de 

Ca(NO3)24H2O a pH = 11,0 ajustado com hidróxido de amônio concentrado e uma 

solução de (NH4)2HPO4. A solução de cálcio foi vigorosamente agitada e mantida 

sob fluxo constante de N2, sendo então adicionada, lentamente, a solução de 

fosfato, obtendo-se um precipitado de forma gelatinosa, que foi agitado durante 24 h 

à temperatura ambiente (Jarcho et al., 1976). 
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Após este tempo, a suspensão foi decantada e o sobrenadante removido com 

o sólido resultante lavado com água deionizada até pH constante, sendo então a HA 

formada centrifugada a 4000 rpm por 15 min a 20o C, filtrada e seca em à 90º C 

durante um período de 24 h. Após este período a HA foi triturada obtendo-se 

partículas menores que 0,149 mm. 

Tanto as membranas de elastina quanto a hidroxiapatita foram 

acondicionadas em embalagem própria para esterilização que foi feita com óxido de 

etileno pela empresa Acecil Central de Esterilização Com. Ind. Ltda (Campinas, SP). 

Abaixo, eletromicrografias por microscopia elet^ronica de varredura dos 

biomateriais (Figura 43): 

 

Figura 43: Eletrofotomicrografias das matrizes de elastina. 

 
Eletrofotomicrografia por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) das matrizes 

de elastina. (A) Matriz de elastina 24 h 50° C, aumento 500x; (B) Matriz de elastina 

24 h a 50° C, aumento 1.000x; (C) Matriz de elastina 96 h a 37° C, aumento 500x; 

(D) Matriz de elastina 96 h a 37°C, aumento 1.000x. Imagens cedidas pela profa. 

Dra Ana Maria de Guzzi Plepis e Dra. Virginia da Conceição Amaro Martins.  
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