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RESUMO 

 

MARCONDES, G. M. Avaliação da interação biológica entre compósito de nanotubo de 

carbono, quitosana e hidroxiapatita e tecido ósseo.  [Assessment of biological interaction 

between carbon nanotube, chitosan and hydroxyapatite composite and bone tissue]. 2019.      

174 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.  

 

Atualmente têm se desenvolvido substitutos ósseos, com propósito de auxiliar na regeneração 

óssea em casos de perda tecidual. Para avaliação da biocompatibilidade e osteocondução, é 

necessária sua implantação in vivo, em animais de laboratório e grandes animais, para 

aprovação em uso clínico futuro. Ratos e ovinos são modelos experimentais em engenharia 

tecidual. Podem ser adicionados aos biomateriais, células-tronco mesenquimais para 

potencialização do efeito regenerativo ósseo. O objetivo desse estudo foi avaliar a 

biocompatibilidade e osteocondução de compósito de nanotubo de carbono, quitosana e 

hidroxiapatita (CNQH), enriquecidos ou não com células-tronco mesenquimais oriundas de 

medula óssea de ovino (CTMO) em ratos e ovinos. Inicialmente, sessenta ratos foram divididos 

em grupos, sendo que o implante de CNQH com ou sem CTMO, em subcutâneo, foi realizado 

em 20 animais (submetidos a eutanásia após 7 e 30 dias da cirurgia), comparando com 10 

animais controle, e em 20 animais em defeito na calvária (submetidos a eutanásia após 20 e 60 

dias da cirurgia) comparando com 10 animais controle. Foram realizadas avaliações 

histológicas de tecido subcutâneo e calvária, após eutanásia, comparando-se os grupos. 

Posteriormente, dezoito ovelhas foram submetidas à ostectomia em tíbia e osteossíntese com 

placa de compressão bloqueada. Seis animais não tiveram suas falhas preenchidas (Grupo I), 

seis animais tiveram suas falhas preenchidas com CNQH (Grupo II) e seis animais com CNQH 

com CTMO (Grupo III), sendo avaliados até 90 dias após a cirurgia. No período pré e pós-

operatório (30, 60 e 90 dias) os animais foram submetidos às avaliações radiográficas, sendo as 

imagens analisadas em relação a efetividade da osteossíntese e a preenchimento da falha por 

escore, comparando-se os grupos. Após 90 dias, as ovelhas foram submetidas à eutanásia. 

Observou-se ausência de sinais de toxicidade ou necrose em subcutâneo dos ratos, denotando 

a biocompatibilidade do compósito e não reação imunogênica às CTMO. A análise 

histomorfológica por escore da calvária dos ratos demonstrou, em relação ao infiltrado 

inflamatório que o Grupo Controle apresentou escores mais baixos que os demais grupos, 

somente aos 20 dias, denotando a diminuição da reação inflamatória ao longo do tempo. O 

Grupo Controle apresentou pontuações mais baixas de escore aos 20 e 60 dias, para tecido de 



 
 

granulação e neoformação óssea, respectivamente, em relação aos grupos com compósito, que 

não apresentaram diferenças estatísticas significativas, sugerindo que o compósito auxiliou no 

processo regenerativo dos defeitos em calvária.  Nas avaliações radiográficas em ovinos, os 

escores de preenchimento de falha nos Grupo I foi menor ao longo do tempo em relação aos 

Grupos II e III, que apresentaram escores semelhantes. As avaliações histológicas no tecido 

ósseo de ovinos demonstraram ausência de tecido ósseo neoformado em Grupo I e nos Grupos 

II e III ausência de reação de corpo estranho, com trabéculas ósseas de tecido neoformado 

entremeadas ao compósito, em conectividade com tecido pré-existente.  Na histomorfometria 

dos Grupos II e III, observou-se porcentagens semelhantes em relação de tecido ósseo 

neoformado.  Foi possível concluir que o CNQH apresenta biocompatibilidade e perfil 

osteocondutor para ser utilizado como coadjuvante em casos de perda tecidual óssea.   

 

Palavras-chave: Ratos. Ovinos. Biomateriais. Osteocondução. Biocompatibilidade.  

     

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

MARCONDES, G. M. Assessment of biological interaction between carbon nanotube, 

chitosan and hydroxyapatite composite and bone tissue. [Avaliação da interação biológica 

entre compósito de nanotubo de carbono, quitosana e hidroxiapatita e tecido ósseo]. 2019.      

174 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.  

 

Research on bone substitutes and bone healing enhancers for critical defects has expanded 

considerably in recent years. Pre-clinical evaluation of biocompatibility and the 

osteoconductive potential using in vivo animal models is paramount. Sheep and rats are 

considered standard models in tissue engineering. Enhancement of bone regeneration can be 

achieved by using mesenchymal stem cells. The purpose of this study was to evaluate the 

biocompatibility and osteoconductivity of carbon nanotube/chitosan/hydroxyapatite 

(CNT/CS/HA) composite scaffolds enriched or not with ovine bone marrow derived 

mesenchymal stem cells (MSCs) in murine and ovine models. Initially, sixty rats were divided 

into 2 groups. The CNT/CS/HA composites with or without (MSCs) were implanted in the 

subcutaneous tissue of 20 animals (euthanized 7 and 30 days after surgical implantation). They 

were compared to 10 control animals. The CNT/CS/HA composites with or without (MSCs) 

were also implanted in the calvarial bone defects of another 20 rats (euthanized 20 and 60 days 

after surgical implantation). They were compared to 10 control animals. Post-mortem histology 

examinations were performed to compare results between subcutaneous and calvarial tissue 

groups. At a second moment, we performed tibial ostectomy on eighteen sheep followed by 

osteosynthesis using locked compression plate. The bone void was left empty on six animals 

(Group I), filled with CNT/CS/HA on six animals (Group II), and filled with CNT/CS/HA 

enhanced with MSCs on six animals (Group III). Assessment was performed up to 90 days after 

surgery. Radiographic assessments were performed before surgery and on days 30, 60 and 90 

after surgery. Effectiveness of osteosynthesis and void filling score were compared between 

groups. The animals were euthanized 90 days after surgery. On post-mortem evaluation the 

rats’ subcutaneous tissues were free of any toxicity signs or necrosis. The absence of 

immunogenic reactions to MSCs denotes the composite’s biocompatibility. 

Histomorphological analysis of the rat calvarial score (considering inflammatory infiltrate) 

showed that Control Group presented lower scores only at the assessment performed on the 20th 

day after surgery. This finding denotes a decrease trend on the inflammatory reaction over time. 

Animals from Control Group had lower granulation tissue and bone neoformation scores at 

days 20 and 60, respectively, when compared to composite groups. Lack of statistically 



 
 

significant differences suggest that the composite material assisted the regeneration of the 

calvarial defects. On radiographic assessment of the sheep, the void filling scores of Group I 

were lower than Groups II and III over time. Groups II and III had similar scores. Histological 

evaluations of the sheep’s bone tissues denoted absence of bone neoformation in Group I. 

Foreign body reaction was not encountered on Groups II and III. Newly formed bone trabeculae 

entangled to composite and connected to pre-existing tissue were observed. Histomorphometry 

analysis showed similar newly formed bone tissue ratios in Groups II and III. We concluded 

the CNT/CS/HA composite is biocompatible and has osteoconductive profile that enables its 

use as bone enhancer in cases of critical sized bone defects causes by bone tissue loss.  

 

Keywords: Rats. Ovine. Biomaterials. Osteoconduction. Biocompatibility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O manejo de fraturas em grandes animais, com perda significativa de tecido ósseo é um 

desafio para os médicos veterinários (SELIM et al., 2018; LOPEZ, 2019). Com o objetivo de 

maximizar a regeneração óssea em diversas situações e minimizar possíveis limitações e 

complicações com a utilização de enxertos ósseos autógenos, foi desenvolvida grande 

variedade de biomateriais, dentre eles os substitutos ósseos (PÈREZ-SÀNCHEZ et al. 2010; 

ORYAN et al., 2014; WANG; YEUNG et al., 2017). Os substitutos ósseos normalmente atuam, 

de forma sinérgica, conferindo suporte mecânico e osteoregeneração (WANG; YEUNG et al., 

2017).  Os compósitos com constituintes naturais como quitosana e hidroxiapatita podem ser 

uma opção de substituto ósseo, por apresentarem estrutura química semelhante a componentes 

do tecido ósseo (ITOH et al., 2002; SARAVANAN; LEENA; SELVAMURUGAN, 2016; 

WANG; YEUNG et al., 2017). Pode-se citar também os nanotubos de carbono, que são 

alótropos de carbono com proporções nanométricas e devido às suas dimensões, são materiais 

úteis na engenharia tecidual óssea, por suas propriedades físico-químicas únicas (WIEDING et 

al., 2015; EIVAZZADEH-KEIHAN et al., 2019). Esses biomateriais apresentam contato 

contínuo e íntimo na presença de células, sangue e proteínas, o que facilita sua 

biocompatibilidade. Observa-se também, que quando incorporados a outros materiais 

cerâmicos e poliméricos, enriquecidos com células tronco, há o aumento de sua capacidade de 

atuar como arcabouços (scaffolds), promovendo maior crescimento celular (ROSETI et al., 

2017; ZHANG et al., 2019).  Mais especificamente com os nanotubos de carbono, há melhora 

na força estrutural e resistência mecânica, ou ainda a capacidade de conferir propriedades 

adicionais como condutividade elétrica, contribuindo para o direcionamento do crescimento 

celular ósseo (SAITO et al., 2009; SAHITHI et al., 2010; SIQUEIRA et al., 2015; WIEDING 

et al., 2015; GAO et al., 2017; EIVAZZADEH-KEIHAN et al., 2019).    

  Nos últimos anos, grupos de pesquisa têm se empenhado em estudar as propriedades 

biológicas e biomecânicas dos biomateriais e dos ossos de animais domésticos de grande porte, 

mimetizando situações in vitro, de quando esses animais são submetidos a condições reais com 

defeitos ósseos, para averiguar qual a interação do biomaterial com o tecido e qual sua 

colaboração para melhora da biomecânica, se submetido a forças que se assemelham ao apoio 

destes animais (equinos e ovinos) (MARTINI et al., 2000; AUER et al., 2007; PEARCE et al., 

2007;;  UEBERSAX et al., 2013; VON RECHENBERG et al., 2013; WIEDING et al., 2015; 

MARCONDES et al., 2016; MOREIRA et al., 2016; NÓBREGA, et al., 2017; SELIM et al., 

2018). 
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A resposta ideal dos tecidos biológicos a um biomaterial é aquela em que a resposta 

inflamatória inicial decorrente do ato cirúrgico é rapidamente resolvida, sem a permanência do 

infiltrado inflamatório crônico ou desenvolvimento de resposta imunológica. Para que um 

biomaterial cumpra sua função biológica com sucesso, além de ser biocompatível, deve possuir 

características como previsibilidade, aplicabilidade clínica, ausência de riscos transoperatórios 

e sequelas pós-operatórias mínimas, além de aceitação pelo paciente (NUSS; VON 

RECHENBERG, 2008). Espera-se ainda que ele não seja carcinogênico, que apresente 

estabilidade química e biológica, resistência mecânica e elástica adequadas e tenha baixo custo 

(NUSS; VON RECHENBERG, 2008; PERES, 2012; WANG et al., 2017).  

 Em relação aos nanotubos de carbono, observa-se também que quando incorporados a 

outros materiais cerâmicos e poliméricos com a função de arcabouços (scaffolds), há melhora 

da força estrutural e resistência mecânica, ou então que o mesmo pode conferir propriedades 

adicionais como condutividade elétrica, o que pode ainda contribuir para o direcionamento do 

crescimento celular (GUPTA et al., 2015; SIQUEIRA et al., 2015; WIEDING et al., 2015; GAO 

et al., 2017; TÜRK, et al., 2018; EIVAZZADEH-KEIHAN et al., 2019).   

Os ratos são considerados modelos animais não clínicos para estudos de toxicidade e 

amplamente utilizados para avaliação da biocompatibilidade de compósitos, sendo que os 

biomateriais podem ser implantados no subcutâneo ou na área de interesse clínico (SPICER et 

al., 2012; MIKAEL et al., 2014; GUPTA et al., 2015; MATA et al., 2015; RABBERS, 2016; 

WANG et al., 2017). O defeito crítico em calvária de ratos para implante de biomateriais com 

potencial osteocondutor é um modelo experimental amplamente utilizado em pesquisas na área 

de bioengenharia tecidual óssea. Nessas pesquisas, em períodos específicos após a implantação, 

são realizadas avaliações clínicas e histológicas para determinação da interação entre o 

biomaterial e o tecido receptor (SPICER et al., 2012; SERRANO et al., 2013; LI et al., 2015; 

MC GOVERN; GRIFFIN; HUTMACHER et al., 2018). 

Os ovinos são espécie considerada de grande porte, muito utilizada para o estudo da 

interação entre tecido ósseo e biomateriais, principalmente em ortopedia humana, por seu peso 

e comportamento celular se assemelharem à espécie humana, além de serem facilmente 

adaptáveis ao manejo (UEBERSAX et al., 2013; VON RECHENBERG et al., 2013, 

MARCONDES et al., 2016; PARETSIS et al., 2016). Em estudos que utilizam a espécie ovina, 

para avaliação da regeneração de diversos tipos de substitutos ósseos, podem ser observadas 

variações nos protocolos, como a idade dos animais, tamanho dos defeitos, o osso utilizado, 

técnicas de fixação dos defeitos ósseos e tempo de avaliação (REICHERT et al., 2010; 

CHRISTOU et al., 2014; LAVRADOR et al., 2016; LI et al., 2016). Pesquisas recentes para o 



31 
 

estudo de diversos tipos de biomateriais, têm utilizado falhas segmentares em tíbia de ovinos, 

devido ao fato da tíbia ser o osso mais acometido por fraturas em humanos, por ser de fácil 

acesso para realização das cirurgias e fixação, e favorece também os métodos clínicos de 

avaliação como os exames de imagem por exemplo (radiografia simples, densitometria óssea, 

ultrassonografia) (VIATEAU et al., 2007; REICHERT et al., 2010;CIPITRIA et al., 2013; 

RENTSCH et al., 2014; MC GOVERN; GRIFFIN; HUTMACHER et al., 2018).  

 O estudo da regeneração óssea frente à utilização de biomateriais, se completa por 

meio de avaliações histológicas, que permitem a observação da estrutura tecidual e celular, 

refletindo a dinâmica do processo de reparo ósseo e fornecendo dados qualitativos e 

quantitativos, quanto a regeneração do tecido (HAJE; THOMAZINI; VOLPON, 2007; 

PETRIZZI et al., 2007; VIATEAU et al., 2007; VON RECHENBERG et al., 2013). Portanto, 

os dados histológicos associados aos dados de avaliações por imagem são complementares e 

estão intimamente relacionados, em estudos que avaliam o processo de regeneração óssea frente 

à implantação de um biomaterial (REICHERT et al., 2010; VON RECHENBERG et al., 2013, 

MARCONDES et al., 2016; PARETSIS, 2016; NÓBREGA et al., 2017, SELIM et al., 2018). 

 O projeto proposto visa trazer informações sobre a biocompatibilidade e o processo de 

regeneração óssea de ratos e ovinos submetidos as falhas, após o implante de compósito de 

nanotubo de carbono, quitosana e hidroxiapatita, enriquecido ou não com células tronco 

mesenquimais, através de exames de imagem e histológicos, comparando com os animais 

controle.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 REGENERAÇÃO ÓSSEA APÓS FRATURA 

 

 O tecido ósseo quando acometido por fraturas, possui habilidade única de reparação 

própria sem formação de cicatriz (LOPEZ, 2019). A regeneração óssea é um conjunto 

sincronizado de vários eventos biológicos que recebem sinalização extracelular e intracelular, 

seguindo sequência temporal definida. Durante o processo de regeneração, mecanismos 

moleculares que regulam o desenvolvimento embrionário do esqueleto são reativados, havendo 

equilíbrio entre processo anabólico (formador de osso) e catabólico (reabsorção óssea) 

(MARTIN; GOII; SIMS, 2009).  

 Os eventos envolvidos no processo de regeneração de fraturas são influenciados por 

numerosos fatores fisiológicos e farmacológicos, no ambiente de reparo, que ditam o ritmo do 

processo. Os principais eventos envolvem localização, natureza e extensão da lesão, forças 

biomecânicas atuantes, doença concomitante e/ou infecção, estabilidade da fratura, nutrição, 

fármacos, saúde do paciente e condições genéticas (SCHINDELER et al., 2008).  

 A consolidação de fraturas pode ser de dois tipos: primária ou direta, por remodelação 

interna; ou secundária ou indireta, por formação de calo. A consolidação primária ocorre 

somente quando há estabilidade absoluta da região acometida, e trata-se de um processo de 

remodelação óssea osteonal. A consolidação secundária ocorre quando há estabilidade relativa, 

sendo muito semelhante ao processo de osteogênese, podendo estar presente a ossificação 

endocondral e intramembranosa. O processo de regeneração das fraturas está dividido em 

quatro estágios: inflamação, formação de calo fibroso, formação de calo rígido e remodelação 

(ITO; PERREN, 2009; WANG; YEUNG, 2017).  

A inflamação e outros processos que ocorrem na reparação de fraturas, ocorrem também 

na produção de um defeito ósseo, bem como preparação de um leito receptor para a inserção de 

um implante, implicando na promoção de um trauma local e consequentemente na promoção 

do processo inflamatório (PÈREZ-SÀNCHEZ, et al., 2010). 

 A implantação cirúrgica de dispositivos produzidos com biomateriais é por si só 

suficiente para gerar processo inflamatório, já que o trauma da incisão pode necrosar as células. 

As propriedades químicas e físicas dos biomateriais, assim como topografia e forma do 

biomaterial na interface com os tecidos influenciam no tipo, na intensidade e na duração da 

resposta inflamatória (WILLIAMS, 2009). 
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2.2 BIOMATERIAIS E BIOCOMPATIBILIDADE 

  

Os biomateriais são definidos como todo material destinado a interagir com sistemas 

biológicos para avaliar, tratar, reforçar, ou substituir qualquer tecido, órgão ou função do 

organismo. No entanto, atualmente a utilização de biomateriais abrange áreas como engenharia 

de tecidos e terapia celular, sendo que o termo biomaterial foi novamente definido como sendo 

“toda substância projetada para assumir a forma que, por si só ou como parte de um sistema 

complexo, é utilizada para direcionar através do controle das interações com os componentes 

dos sistemas vivos, o percurso de qualquer procedimento de diagnóstico ou terapêutico, no ser 

humano ou na Medicina Veterinária” (SENEL; MC CLURE, 2004; PÈREZ-SÀNCHEZ et al., 

2010; ORÉFICE; PEREIRA; MANSUR ,2012; ALMEIDA et al., 2014;  PIRES; BIERHALZ; 

MORAES, 2015). 

Os biomateriais são classificados normalmente de acordo com sua origem, 

comportamento biológico e mecanismo de ação. Quanto à sua origem, podemos classificá-los 

como: a) autógenos: obtidos a partir do tecido próprio do indivíduo; b) aloenxertos ou enxertos 

homógenos: contêm tecidos de outro indivíduo da mesma espécie; c) heterógenos ou 

xenógenos: compostos por tecidos de outras espécies; d) aloplásticos: dispositivos de origem 

sintética (DALAPICULA et al., 2006). 

Os aloplásticos por sua vez, podem ser produzidos a partir de diferentes matérias-primas 

e são classificados conforme sua constituição em metais, cerâmicas e polímeros. Quando são 

formados por mais de uma substância, são classificados como biomateriais compósitos 

(ORÉFICE; PEREIRA; MANSUR, 2012; PIRES; BIERHALZ; MORAES, 2015). 

 Quanto ao comportamento biológico e fisiológico baseado na resposta do hospedeiro, 

os biomateriais podem ser classificados como: a) bioinertes: não provocam reações no 

organismo receptor; b) biotolerados: são moderadamente aceitos pelo tecido receptor, sendo 

geralmente envolvidos por uma capsula fibrosa; c) bioativos: estabelecem uma ligação direta 

com o tecido receptor, promovendo proliferação celular; d) bioabsorvíveis: são lentamente 

degradados e gradualmente substituídos pelos tecidos onde são implantados (GUTIERRES et 

al., 2006). 

 O biomaterial utilizado na área médica e odontológica deve desempenhar a função a 

qual se destina e deve ser aceito pelo corpo do hospedeiro, isto é ser biofuncional e 

biocompatível. A biofuncionalidade está relacionada ao desempenho da função desejada 

através de propriedades específicas do material, como distribuição de tensão, transmissão de 

carga, guia para regeneração de tecidos, preenchimento de cavidades, entre outras (DI 



35 
 

MARTINO et al., 2005; LINDHE; KARRING; LANG, 2005; ORÉFICE; PEREIRA; 

MANSUR, 2012). 

 Inicialmente a biocompatibilidade era caracterizada pela ausência total de qualquer 

reação tecidual provocada pela presença do material no organismo do hospedeiro, que 

teoricamente deveria ser totalmente inerte. No entanto, ao longo da utilização de materiais como 

implantes, verificou-se que sempre há resposta, podendo ser amena ou danosa. Além disso, em 

certas aplicações é necessária alguma forma de interação entre tecido e o material, a fim de 

maximizar o efeito do biomaterial, conceito este definido por bioatividade (YANEVA-

DELIVERSKA; DELIVERSKY; LYAPINA, 2015).  

 Pesquisas apontam que o mesmo material pode se mostrar biocompatível para uma 

aplicação e incompatível para outra, ou mesmo, apresentar variação em pacientes diferentes. 

Contudo, a interação do material com tecidos adjacentes apresenta-se desejável na maioria dos 

casos, estimulando o crescimento celular, servindo como suporte e influenciando fenômenos 

físico-químicos (ORÉFICE; PEREIRA; MANSUR, 2012; YANEVA-DELIVERSKA; 

DELIVERSKY; LYAPINA, 2015). A biocompatibilidade aborda um amplo espectro de 

características biológicas que só é possível ser definido analisando as várias formas de interação 

do organismo com o material, dando-se especial ênfase à interface tecido-material 

(DALAPICULA et al., 2006). 

 O American National Standard Institute (ANSI) determina que existam níveis para 

avaliação da biocompatibilidade, dentre os quais, deve-se inicialmente, aplicar testes in vitro, 

utilizando-se culturas celulares. Em seguida, o material deve ser testado in vivo, em animais de 

laboratório, como cobaias, camundongos e ratos, avaliando o potencial imunogênico, como 

testes de irritação dérmica e implantação subcutânea ou intraóssea. Finalmente, deve ser 

aplicado no tecido ou órgão a que se destina o material, em outros animais (grandes animais ou 

primatas não humanos) e por fim em seres humanos, se esse for o objetivo (ORÉFICE; 

PEREIRA; MANSUR, 2012). 

 Vários fatores devem ser analisados para a escolha do material como um biomaterial. A 

biocompatibilidade, biodegradabilidade controlável e ausência de liberação de produtos 

tóxicos, resistência mecânica apropriada, flexibilidade e capacidade de absorver fluidos 

corporais a fim de permitir transporte de nutrientes, são características almejadas e desafiadoras 

para o desenvolvimento de biomateriais (OLIVEIRA et al., 2010; ORÉFICE; PEREIRA; 

MANSUR, 2012). 

 Dessa forma, a habilidade do material em suscitar resposta apropriada no hospedeiro é 

um dos principais fatores correlacionados com o sucesso da aplicação clínica dos biomateriais. 
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Juntamente a isso, o desenvolvimento de biomateriais considerados bioativos vem sendo 

enfatizado, visto que além de substituir tecidos lesionados, proporcionam a recuperação 

tecidual por meio da atuação no metabolismo intra e extracelular, favorecendo a reprodução 

celular e propagação de tecidos em crescimento (PIRES; BIERHALZ; MORAES, 2015; 

RABBERS, 2016).  

Quanto ao mecanismo de ação, os biomateriais podem ser osteogênicos, 

osteocondutores, osteoindutores e osteopromotores. Todo o mecanismo de ação será explicado 

na seção seguinte 2.2.1. 

 

2.2.1 Bioengenharia tecidual e os substitutos ósseos 

 

 O processo de regeneração de defeitos ósseos, ocasionados por traumas, neoplasias ou 

mesmo de origem congênita, pode muitas vezes não ocorrer de forma completa e total. São 

frequentes situações clínico-patológicas, nas quais a perda tecidual é excessiva, e a capacidade 

de regeneração óssea limitada. Como consequência, seu reparo pode resultar na formação de 

tecido conjuntivo cicatricial eventualmente com comprometimento funcional (MIGUEL et al., 

2003; MC GOVERN; GRIFFIN; HUTMACHER, 2018).  

 Quando essa dificuldade de regeneração do tecido ósseo ocorre, esses defeitos são 

chamados críticos. Os defeitos ósseos definidos como críticos são aqueles que apresentam 

determinadas características morfológicas de extensão e largura que impedem a regeneração 

óssea durante a vida do animal, a não ser que seja utilizado algum biomaterial com potencial 

para regeneração óssea (SCHMITZ; HOLLINGER, 1986).  

A abordagem empregada pela bioengenharia tecidual tem seu fundamento na 

possibilidade de restaurar e reconstruir a função de tecidos comprometidos estrutural e 

funcionalmente (DI MARTINO; SITTINGER; RISBUD, 2005; MC GOVERN; GRIFFIN; 

HUTMACHER, 2018). Esta é uma área de atuação das ciências biomédicas, multidisciplinar e 

que utiliza de princípios da Engenharia, Química, Física e Ciências Biomédicas, para o 

desenvolvimento de substitutos ósseos (SENEL; MC CLURE, 2004).  

 A bioengenharia tecidual óssea tem seu fundamento baseado na necessidade de que os 

implantes ortopédicos sejam mecânica e biologicamente mais adequados, e na busca de 

biomateriais que possam ser utilizados na reconstrução de grandes defeitos ósseos. Procura-se 

materiais que possam servir como biomatriz, cuja finalidade é induzir a formação óssea de 

tecido circundante ou agir como transportador ou modelo para implantar células ósseas ou 

outros agentes, como aquelas confeccionadas para possibilitar liberação de substâncias como 
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fatores de crescimento (DI MARTINO; SITTINGER; RISBUD, 2005; ORYAN et al., 2014; 

ROSETI et al., 2017).   

  Dentro do grupo dos biomateriais relacionados com a regeneração óssea, podemos 

incluir os dispositivos de osteossíntese como fios metálicos, parafusos e placas, e os materiais 

de preenchimento representados pelos enxertos e substitutos ósseos (LEONEL et al., 2004; 

ROSETI et al., 2017). 

O enxerto autógeno é considerado padrão ouro para preenchimento de grandes perdas 

ósseas, porém apresenta algumas desvantagens, pois necessita da criação de uma segunda área 

cirúrgica, o que limita a disponibilidade, devido ao dano ocasionado às áreas doadoras 

(FERREIRA et al., 2015; WANG; YEUNG, 2017). Outras desvantagens seriam maior período 

de convalescença, susceptibilidade a infecções nos sítios doadores e, ainda, reabsorção 

progressiva constante e necessidade de reoperação devido às complicações (AMARAL, 2006; 

SPIN NETO et al., 2008; BALDWIN et al., 2019).  

Devidos às desvantagens citadas com relação ao uso de enxertos autógenos, e 

considerando-se também a antigenicidade dos enxertos homógenos e heterógenos, uma grande 

variedade de materiais aloplásticos para preenchimento, denominados de substitutos ósseos 

sintéticos têm sido desenvolvidos (LEONEL et al., 2004; FERREIRA et al., 2015; WANG; 

YEUNG, 2017).  

Os substitutos ósseos são divididos em orgânicos e inorgânicos, sendo que os orgânicos 

são representados pelos polímeros e os inorgânicos compreendem os metais e ligas metálicas, 

cerâmicas e biovidros (LICHTE et al., 2011). Há um terceiro grupo de substitutos ósseos, os 

compósitos, que correspondem a uma combinação de diversos tipos de materiais com intuito 

de potencializar as propriedades físico-químicas e mecânicas (ORÉFICE; PEREIRA; 

MANSUR, 2012; ROSETI et al., 2017).  

Considerando a composição e o mecanismo de ação dos substitutos ósseos, os mesmos 

podem ser classificados em osteogênicos, osteocondutores, osteoindutores (DALAPICULA, et 

al., 2006; WANG; YEUNG, 2017) e osteopromotores (DALAPICULA et al., 2006).  

Os substitutos ósseos osteogênicos promovem crescimento ósseo em função de células 

viáveis do hospedeiro ou não, com capacidade de se diferenciarem e produzirem tecido ósseo. 

Os osteocondutores servem como arcabouço, sustentando uma estrutura tridimensional, por 

onde crescem os vasos sanguíneos e células, trazendo então, componentes necessários para a 

formação óssea. Os osteoindutores têm capacidade de atrair células mesenquimais, que mais 

tarde se diferenciarão em osteoblastos e isso ocorre em virtude da presença de proteínas ósseas 

morfogenéticas (BMP) entre seus componentes (DALAPICULA, et al., 2006; WANG; 
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YEUNG, 2017). Por fim, osteopromotores se caracterizam pelo uso de meios físicos que 

promovem isolamento anatômico do local, permitindo a proliferação e seleção de um grupo de 

células, osteoblastos principalmente, a partir do leito receptor, e simultaneamente, impedem a 

ação de fatores concorrentes inibitórios ao processo de regeneração (DALAPICULA et al., 

2006). O termo osteointegração também está relacionado com a atividade dos substitutos 

ósseos, definido pela habilidade do biomaterial em se ancorar adequadamente com tecido ósseo 

formado ao redor dele, sem formação de tecido fibroso, que é um importante critério na 

avaliação do reparo ósseo (WANG; YEUNG, 2017). 

 A possibilidade de recuperação óssea tem despertado interesse de muitos 

pesquisadores, no mundo todo, com intuito de desenvolver materiais que possam desenvolver 

características biológicas aceitáveis, para serem utilizados como substitutos de tecido ósseo 

(DA CUNHA, 2012; ORYAN et al., 2014; COSTA et al., 2015; ROSETI et al., 2017).  

No mercado, atualmente, existe grande variedade de materiais de enxerto, associada à 

evolução crescente no desenvolvimento e aperfeiçoamento de materiais para esse propósito. Os 

substitutos ósseos devem possuir algumas características para que sua função biológica seja 

executada com sucesso, e ao mesmo tempo devem ser utilizados em íntimo contato com o 

receptor. Esses materiais devem manter estabilidade mecânica e volume tecidual durante as 

fases iniciais da regeneração e, posteriormente serem absorvidos e substituídos 

progressivamente por novo tecido ósseo, por meio da matriz osteóide, a qual sofrerá 

mineralização posteriormente (DALAPICULA et al., 2006; ORYAN et al., 2014; WANG; 

YEUNG, 2017).  

Dentre as características desejáveis e importantes de um substituto ósseo, ressalta-se que 

o mesmo deve ser bioativo ou biocompatível, biodegradado à medida que o processo de 

regeneração ou reparação ocorre, permeável e poroso, para permitir difusão apropriada. Deve 

possuir também poros de tamanho adequado para o crescimento do tipo celular a que se destina, 

além de possuir adequada propriedade mecânica, em relação ao meio no qual será aplicado, e 

ainda oferecer superfície condutiva para a aderência celular (LICHTE et al., 2011).  

É importante também que o substituto ósseo apresente resistência à infecção, permaneça 

estável por longo tempo, apresente produtos de degradação atóxicos e de fácil eliminação pelo 

organismo, que não seja alergênico ou carcinogênico e apresente tolerância aos processos de 

esterilização (LICHTE et al., 2011; ORYAN et al., 2014; WANG; YEUNG, 2017).  

Antes da aplicação clínica de um substituto ósseo, deve-se construir um planejamento 

detalhado para o estudo in vitro e in vivo desse implante. Em relação ao estudo in vivo, o 

delineamento experimental deve incluir inicialmente o estudo em animais de laboratório; sendo 
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que os ratos são amplamente utilizados para implante em subcutâneo e calvária (SPICER et al., 

2012; FERREIRA et al., 2015; LI et al., 2015; BURIM et al., 2016 ; WANG et al., 2017). 

Posteriormente pode ser realizado o estudo em grandes animais, como os ovinos, submetidos a 

falhas ósseas segmentares em ossos longos (MUSCHLER et al., 2010; PERES, 2012; 

CIPITRIA et al., 2013; RENTSCH et al., 2014; LOBO et al.; 2015; MC GOVERN; GRIFFIN; 

HUTMACHER, 2018).   

 

2.2.1.1Quitosana 

 

A quitosana é um biopolímero hidrofílico, produzido a partir da quitina, que por sua 

vez, é um polissacarídeo constituído por uma sequência linear de açúcares monoméricos, 

possuindo assim, estrutura semelhante à das fibras de celulose (AZEVEDO, 2007; 

SARAVANAN; LEENA; SELVAMURUGAN, 2016).  

 A quitina é facilmente obtida a partir das cascas de crustáceos (caranguejos, camarões, 

lagostas e siris), podendo também ser encontrada em insetos, moluscos como a lula, e na parede 

celular de fungos, sendo degradada pela enzima quitinase. Partindo-se da matéria-prima bruta, 

após a lavagem abundante, banhos ácidos retiram todo o conteúdo mineral das cascas de insetos 

e banhos básicos promovem sua desproteinização, ocorrendo uma leve desacetilação, gerando 

dessa forma, a quitosana (AZEVEDO, 2007; SPIN NETO et al., 2008; LARANJEIRA; 

FÁVERE, 2009; LOGITHKUMAR et al., 2016). Materiais obtidos a partir da quitina, com grau 

de desacetilação superior a 75% e solúveis em ácidos como o ácido acético e fórmico, são 

considerados quitosana (SPIN NETO et al., 2008).  

 A versatilidade de poder ser transformada em filmes, membranas, géis, pastas, tabletes, 

microesferas, pós, flocos ou soluções, permitem inúmeras aplicações comerciais, industriais, 

ambientais e biomédicas da quitosana. Atualmente a quitosana vem sendo utilizada na indústria 

de cosméticos, aditivos alimentícios, membranas semipermeáveis e no desenvolvimento de 

biomateriais para medicina e odontologia (AMARAL, 2006; AZEVEDO, 2007; SPIN NETO 

et al., 2008; LARANJEIRA; FÁVERE, 2009; SARAVANAN; LEENA; SELVAMURUGAN, 

2016).  

 O uso da quitosana como biomaterial é baseado em propriedades como: a) 

biocompatibilidade e atoxicidade; b) biodegradabilidade, hidrólise enzimática por quitosanase 

e lisozima; c) bioadesividade; d) agente bacteriostático e antimicrobiano; e) hemostático; f) 

capacidade de formar barreiras; g) arcabouço para proliferação celular; h) capacidade de ser 
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suporte para liberação de fármacos, BMP e células (SENEL; MC CLURE, 2004; AMARAL, 

2006; SPIN NETO et al., 2008; LARANJEIRA; FÁVERE, 2009; ORYAN et al., 2014).  

 Geralmente a quitosana provoca mínima reação de corpo estranho, com pequena ou 

nenhuma formação de tecido fibroso ao seu redor, observada por avaliação histológica 

(AMARAL, 2006; LARANJEIRA; FÁVERE, 2009). Em vários estudos foi observada a 

formação de tecido de granulação típico, associado à angiogênese acelerada pela presença de 

implantes a base de quitosana. A natureza catiônica da quitosana é responsável por interações 

eletrostáticas com glicosaminoglicanas, proteoglicanas e outras moléculas de carga negativa 

presentes na matriz extracelular. Este tipo de interação é de grande interesse, pois um grande 

número de citocinas e fatores de crescimento estão ligados a essas moléculas, o que facilita a 

incorporação do implante e sua posterior substituição por tecido ósseo (LOGITHKUMAR et 

al., 2016). Além disso, a quitosana também apresenta efeito estimulante sobre macrófagos e é 

quimiotática para neutrófilos (DI MARTINO; SITTINGER; RISBUD, 2005).  

 Observou-se que o grau da desacetilação da quitosana está relacionada com sua 

biocompatibilidade, quando formam compósitos com a hidroxiapatita e são implantados em 

subcutâneo de ratos. Materiais com grau de desacetilação >95% incitam resposta inflamatória 

exacerbada em tecido do hospedeiro, observada por avaliações histológicas, quando 

comparados a materiais com menor grau de desacetilação (JEONG et al., 2016). 

 Em estudo foram realizados defeitos ósseos críticos em rádio de ratos, com posterior 

preenchimento por diversos materiais como: quitosana (somente), gelatina de pele bovina 

(somente) ou a combinação de quitosana e gelatina, e foram comparados com controle (defeito 

sem preenchimento). Observou-se que nos grupos com preenchimento por gelatina (somente) 

e quitosana com gelatina, a reparação óssea ocorreu de forma mais rápida e completa, por 

observações de avaliações radiográficas simples, tomografia computadorizada, testes 

biomecânicos, avaliações histológicas (histomorfometria e microscopia eletrônica de 

varredura) (ORYAN et al., 2016).  

 A associação da quitosana com outros materiais cerâmicos minerais geram compósitos 

com força e flexibilidade de polímero, e resistência e dureza de mineral (SPIN NETO et al., 

2008; ORYAN et al., 2014; JEONG et al., 2016; SARAVANAN; LEENA; 

SELVAMURUGAN, 2016). A quitosana, tem a capacidade de atuar no transporte e liberação 

controlada de medicamentos, e por esse motivo, quando associada a antibióticos, pode ser 

incorporada aos compósitos substitutos ósseos. Dessa forma, observa-se um futuro promissor 

para quitosana na área de engenharia tecidual, por agir na prevenção de infecção no local 

cirúrgico e estimulação da regeneração óssea (AHSAN et al., 2019). 
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2.2.1.2 Hidroxiapatita 

 

A hidroxiapatita faz parte de um grupo de minerais chamados de apatitas, que 

apresentam baixa solubilidade em água, podendo ser de origem natural ou sintética (OLIVEIRA 

et al., 2017; WANG; YEUNG, 2017). Classificada como cerâmica biocompatível, a 

hidroxiapatita é uma forma de fosfato de cálcio, altamente cristalina. O fosfato de cálcio 

presente na superfície da hidroxiapatita recruta células osteoprogenitoras que se proliferam e 

diferenciam-se produzindo matriz extracelular composta de fosfato de cálcio e colágenos 

biológicos (HAK, 2007; OLIVEIRA et al., 2017; WANG; YEUNG, 2017).  

A principal propriedade dessa cerâmica é sua semelhança com a fase mineral óssea. 

Devido a essa similaridade, ela apresenta excelente biocompatibilidade e osteocondução 

(REZENDE et al., 1998; HAK, 2007; AMARAL, 2013; MAEDA, 2013). A hidroxiapatita 

densa, porosa, particulada e de revestimento, tem sido um importante biomaterial de reparo e 

preenchimento de tecido ósseo, sendo reportada com sucesso em alguns casos clínicos 

(MAEDA, 2013; ORYAN et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2017).  

 A hidroxiapatita é utilizada como importante carreador de indutores de crescimento 

ósseo (ORYAN et al, 2014). Em estudo com ratos utilizando hidroxiapatita (HA) associada ou 

não a proteína morfogenética óssea (BMP) foram confeccionados defeitos ósseos críticos em 

calvária. Os defeitos foram avaliados radiograficamente e histologicamente quatro semanas 

após a cirurgia. Foi observado que a associação de HA/BMP apresentou maior indução óssea, 

revelando o benefício do uso de carreador cerâmico para a BMP, com efeitos positivos sobre 

osteogênese em defeitos críticos (NOTODIHARDJO et al., 2012). 

 A regeneração óssea, utilizando nano-hidroxiapatita em calvária de ratos com defeito 

crítico, foi avaliada por microtomografia e histomorfometria após quatro e oito semanas, e 

comparada ao grupo controle sem preenchimento. Foi observado que nos grupos com implante 

de nano-hidroxiapatita houve rápida regeneração do defeito ósseo, sugerindo futuro promissor 

para esse biomaterial quando aplicado como substituto ósseo (KWEON et al., 2011). 

Em pesquisa utilizando scaffold a base de hidroxiapatita enriquecido com Peptídeo P28, 

um tipo de BMP, produzido a partir de prototipagem rápida 3 D e implantado em calvárias de 

ratos com defeito crítico, acompanhou-se o processo de regeneração óssea por meio de 

microtomografia computadorizada e realizou-se avaliações histológicas, após 6 ou 12 semanas 

de cirurgia. Concluiu-se que o grupo no qual foi utilizado o scaffold, o processo de regeneração 

óssea foi mais rápido quando comparado aos animais do grupo controle (sem preenchimento), 

comprovando um potencial osteocondutor do biomaterial em questão (SUN et al, 2018). 
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Nos últimos anos, tem se observado que o tamanho dos grânulos e a porosidade dos 

biomateriais de hidroxiapatita, tem influência direta no processo de mineralização e formação 

óssea. Grânulos de hidroxiapatita de tamanhos nanométricos (nanohidroxiapatita) com alta 

porosidade na superfície aumentam a função osteoblástica e permitem rápida proliferação, 

adesão e diferenciação (COSTA et al., 2015; KUBASIEWICZ-ROSS et al., 2017; ZHANG et 

al., 2019). Considera-se que biomateriais a base de hidroxiapatita com porosidade <60% 

apresentam poucos poros e com interconexões deficientes (KUBASIEWICZ-ROSS et al., 

2017).        

 

2.2.1.3 Nanotubo de carbono  

 

 Os nanotubos de carbono foram inicialmente relatados por Oberlin (1976) e definidos 

como cilindros ou tubos ocos formados por alótropos de carbono com proporções nanométricas 

(1 nm = 10-9 m). Devido as suas dimensões, os nanotubos de carbono são materiais úteis e com 

propriedades físicoquímicas únicas, diferentes dos outros alótropos de carbono, como o grafite, 

o diamante e os fulerenos. Iijima (1991) foi o primeiro pesquisador a declarar grande interesse 

pelo desenvolvimento e pesquisa dos nanotubos de carbono, e iniciou os primeiros projetos no 

campo da nanotecnologia com esse material.  

 Os nanotubos de carbono podem ser classificados como sendo de parede simples ou de 

parede múltipla, entretanto vários outros tipos já foram relatados. Esses biomateriais 

apresentam contato contínuo e íntimo em presença de células, sangue e proteínas, o que facilita 

sua biocompatibilidade. Observa-se também que quando incorporados a outros materiais com 

a função de arcabouços (scaffolds), os nanotubos de carbono melhoram a força estrutural, ou 

conferem propriedades adicionais como condutividade elétrica, o que pode contribuir para o 

direcionamento do crescimento celular (SAITO et al., 2009; SAHITHI et al., 2010; 

EIVAZZADEH-KEIHAN et al., 2019; ZHANG et al., 2019 ).  

Uma vantagem importante na utilização de nanotubo de carbono para a melhoria dos 

scaffolds na engenharia tecidual óssea é que esse material permite o crescimento dos 

osteoblastos entremeados a ele, por ser flexível, elástico, possuir baixa densidade e ter estrutura 

geométrica semelhante às fibrilas de colágeno. Ao mesmo tempo possui características 

elétricas, mecânicas e térmicas que lhe conferem resistência e possibilita o uso desse material 

não somente em tecido ósseo, mas também em células do sistema nervoso e células musculares 

(TONELLI et al., 2012; BARRIENTOS-DURÁN et al., 2014; GAO et al., 2017; ZHANG et 

al., 2019).   
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Usui et al. (2008) foram os primeiros a relatarem a aplicação do nanotubo de carbono 

em tecido ósseo. Foram realizados defeitos em diáfises de tíbias de ratos, e implantados 

nanotubos de carbono de parede múltipla, para avaliação da regeneração óssea, sendo 

comparado ao grupo controle, que permanecia sem preenchimento ou era preenchido por 

partículas de grafite. Quatro semanas após os procedimentos cirúrgicos foi realizada a eutanásia 

para coleta de fragmentos da interface entre osso e implante, e realização da microscopia de luz 

e eletrônica de varredura. Observou-se por microscopia de luz, no grupo com preenchimento 

por nanotubo de carbono, que a cortical óssea estava formada, a cavidade medular estava 

restaurada e o reparo ósseo estava completo. No grupo com grafite, o crescimento ósseo foi 

claramente inibido e a cortical óssea nova apresentava-se fina e frágil. Na avaliação por 

microscopia eletrônica de varredura, examinou-se a interface entre a matriz óssea e o nanotubo 

de parede múltipla e foi observada aderência direta sem espaços, podendo-se concluir que esse 

material auxilia na regeneração do tecido ósseo (USUI et al., 2008).  

Barrientos-Durán et al. (2014) avaliaram a utilização do nanotubo de carbono de parede 

simples tanto in vitro, quanto in vivo em defeitos ósseos em fêmur de ratos. Foi observada após 

quatro semanas da implantação, por avaliações bioquímicas e histológicas, que o biomaterial 

possui capacidade osteogênica in vitro e osteoindutora in vivo. 

Estudos com materiais a base de nanotubo de carbono revelaram, que aqueles que 

sofrem o processo químico de funcionalização antes de serem implantados em tecido ósseo de 

animais, têm suas propriedades de biocompatibilidade e biodegradabilidade melhoradas em 

relação àqueles que não são submetidos a esse processo. Esse processo químico vem sendo 

muito explorado, pois promove também uma melhoria nas capacidades mecânicas do 

biomaterial, importantes para regeneração do tecido ósseo (MIKAEL et al., 2014; MATA et 

al., 2015). Observou-se também que os nanotubos de carbono além de melhorarem 

propriedades físicas e químicas dos arcabouços, podem auxiliar na prevenção do 

desenvolvimento de osteólise ao redor dos implantes (ZHANG et al., 2019).   

Em pesquisas de Lobo et al. (2013) que utilizavam nanocompósitos a base de nanotubo 

de carbono/nanohidroxiapatita ou somente gel de nanohidroxiapatita; e de Siqueira et al. (2015) 

que utilizavam nanocompósitos de nanotubo de carbono/ácido polilático/nanohidroxiapatita ou 

somente ácido polilático preenchendo calvárias de ratos, foi observado após nove meses de 

implantação, que o grupo que combinava os nanocompósitos apresentava maior porcentagem 

de formação de osso lamelar ou maduro. Esse fato acredita-se ter acontecido devido à forte 

interação do nanotubo de carbono com os outros materiais, aumentando a atividade 



44 
 

osteoindutora dos mesmos, e por isso a combinação desses materiais gera compósitos com 

características superiores (LOBO et al., 2013; SIQUEIRA et al., 2015). 

Em outro estudo de Mukherjee et al. (2016) defeitos ósseos foram criados em fêmur de 

ratos e preenchidos com compósitos a base de hidroxiapatita e nanotubo de carbono de parede 

múltipla, em diferentes porcentagens desse material, funcionalizados ou não, comparados com 

hidroxiapatita (controle). Após 2 e 4 meses foram realizados exames radiográficos, avaliações 

histológicas, testes biomecânicos e toxicológicos nos animais e observou-se que nos grupos que 

utilizaram o compósito com hidroxiapatita e nanotubo de carbono (funcionalizados ou não), o 

processo de reparo ósseo foi mais rápido, quando comparado ao grupo controle. Nos estudos 

toxicológicos de rins e fígados desses animais, de todos os grupos, não foram observadas 

anormalidades. Concluiu-se portanto, que a adição do nanotubo de carbono ao material 

cerâmico foi benéfico para a formação precoce da matriz óssea, melhorando o remodelamento 

ósseo e propiciou melhora das propriedades mecânicas do material, não possuindo potencial 

tóxico aos tecidos (MUKHERJEE et al., 2016).   

 

2.3 CÉLULAS-TRONCO EM ENGENHARIA TECIDUAL ÓSSEA 

 

As células tronco mesenquimais são células progenitoras multipotenciais não 

hematopoiéticas, que facilmente são isoladas de vários tecidos adultos. Elas são caracterizadas 

por extensa habilidade proliferativa, bem como, capacidade de se diferenciar in vitro em várias 

linhagens mesenquimais em resposta a estímulo apropriado. Essas linhagens incluem 

osteoblastos, adipócitos, condrócitos, tenócitos e miócitos (BARBERINI et al., 2014).  

Apesar de a medula óssea ser uma fonte bastante conhecida de células tronco 

mesenquimais, outros locais também servem como fonte, assim como os vasos sanguíneos, 

membrana sinovial, músculos e tecido adiposo (RIBEIRO, 2009). A coleta de células do tecido 

adiposo é mais fácil de ser realizada e leva a menor morbidade associada ao procedimento de 

coleta, quando comparada a coleta de medula óssea, no entanto vários trabalhos indicam a 

recuperação de maior quantidade de células a partir da medula, e que essas células apresentam 

maior capacidade de se diferenciarem em células ósseas e cartilagíneas (FRISBIE; SMITH, 

2010; BLANCO et al., 2018). Na avaliação in vivo do potencial osteogênico de células-tronco 

mesenquimais de medula óssea ou de tecido adiposo, observa-se que as de medula óssea 

promovem maior crescimento e proliferação de tecido ósseo (KJAERGAARD et al., 2016). 

A utilização de células-tronco mesenquimais de medula óssea apresentam algumas outras 

vantagens como a alta estabilidade em cultura, fonte acessível para coleta e facilidade no 
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preparo. Porém algumas desvantagens devem ser consideradas como processo de aquisição 

doloroso, baixa capacidade proliferativa, risco de infecção no tecido ósseo, risco de 

contaminação com células malignas quando colhidas de um paciente com malignidade diferente 

(ORYAN et al., 2017).  

A engenharia tecidual óssea vem reunindo conhecimentos de bioengenharia, medicina, 

terapia celular e ciência dos materiais para construir substitutos teciduais, devido à grande 

demanda mundial, decorrentes de fraturas e outras enfermidades que culminam com a perda 

óssea (YOUSEFI et al., 2016). Na última década, o número de pesquisas no campo da 

engenharia tecidual com desenvolvimento de scaffolds, isolamento de células e reparo tecidual 

ósseo em modelos animais, vêm crescendo gradativamente (NIEMEYER et al., 2010a; 

NIEMEYER et al., 2010b; TAYTON et al., 2015; BLANCO et al., 2018). 

 Trabalhos de implante de biomateriais para regeneração óssea, enriquecidos com células 

tronco mesenquimais, sejam elas autólogas ou alogênicas, vêm sendo realizados, utilizando o 

ovino como modelo experimental, para a criação de defeitos em ossos longos (PERIC et al., 

2015; BERNER et al., 2017; SMITH et al., 2017).  

 Células tronco mesenquimais de medula óssea de ovinos podem ser obtidas através de 

coleta na crista ilíaca, por ser local de fácil acesso, utilizando técnicas de processamento e 

cultivo previamente estabelecidas (FEITOSA et al., 2010; BERNER et al., 2013; BERNER et 

al., 2017; SMITH et al., 2017).  

 Em trabalho de Berner et al. (2013) foi implantado compósito a base de 

policaprolactona e betatrifosfato de cálcio em defeitos ósseos em tíbias de ovinos. Os animais 

eram divididos em dois grupos, sendo que no primeiro o compósito foi enriquecido com células-

tronco mesenquimais autólogas e no segundo heterólogas, e não foram observadas diferenças 

estatísticas significativas entre os grupos, quanto ao processo de reparo ósseo, avaliados por 

radiografias, tomografia computadorizada, testes biomecânicos e histologia (BERNER et al., 

2013). 

Smith et al. (2017) realizaram defeitos ósseos críticos de 35 mm em tíbias de ovinos e os 

mesmos foram divididos em três grupos, sendo que no primeiro grupo o defeito não era 

preenchido (controle); no segundo grupo o defeito era preenchido por uma blenda polimérica 

de ácido polilático/ policaprolactona e no terceiro grupo o defeito era preenchido pela mesma 

blenda, enriquecida com células-tronco mesenquimais de ovinos. Doze semanas após o 

implante os animais foram submetidos a eutanásia para avaliações radiográficas, avaliações por 

microtomografia computadorizada, testes biomecânicos e histológicos, onde conclui- se que no 

grupo com implante de blenda polimérica enriquecida com células tronco mesenquimais o 
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processo de regeneração óssea ocorreu mais rapidamente, confirmando o potencial osteogênico 

do scaffold (SMITH et al., 2017).  

A efetividade da terapia com células-tronco mesenquimais é dependente de vários fatores, 

incluindo estado de diferenciação das células no momento da aplicação, método de transporte, 

concentração de células por injeção, veículo utilizado além de natureza e extensão da lesão 

(ORYAN et al., 2017).  

As diversas pesquisas in vivo e in vitro com o uso de células-tronco mesenquimais 

adicionadas a compósitos para substituição óssea, formando scaffolds, têm gerado resultados 

promissores quanto a contribuição dessas ao processo de regeneração óssea, apesar do 

mecanismo de ação não estar totalmente elucidado e apresentar controvérsias (LIU et al., 2008; 

MUSCHLER et al., 2010;  ORYAN et al., 2014; PERIC et al., 2015; BERNER et al., 2017; 

BLANCO et al., 2018). Acredita-se que estudos com a utilização de células-tronco podem ser 

considerados como forma de politerapia, juntamente com engenharia genética e terapia gênica 

para futuras aplicações clínicas, com resultados satisfatórios em ortopedia (ORYAN et al., 

2017; BLANCO et al., 2018).  

 

2.4 MÉTODOS DE IMAGEM PARA AVALIAÇÃO DA REGENERAÇÃO ÓSSEA 

 

Dentre os métodos para avaliação da regeneração óssea, podemos citar os de imagem, 

como por exemplo, o exame radiográfico, densitometria óssea e ressonância magnética, que são 

considerados métodos não invasivos, já que não requerem a morte ou injúria do animal 

(SCHÖNBERGER et al. 2007; CHRISTOU et al., 2014; MARCONDES et al., 2015; SELIM 

et al., 2018). A coleta de imagens de forma sistemática e a padronização de técnicas são fatores 

primordiais para a adequada interpretação dos resultados. É importante salientar que os 

resultados obtidos a partir destes métodos podem estar sujeitos a erros, e seu êxito depende não 

só da qualidade das imagens, mas também da interferência de fatores físicos, tais como a técnica 

de aquisição e a sobreposição de tecidos (HERNANDES et al., 2012). A avaliação radiográfica 

será exclusivamente detalhada no item 2.4.1.  

 

 2.4.1 Avaliação radiográfica  

 

O exame radiográfico é método muito utilizado na prática clínica para avaliação do 

processo de consolidação óssea (FIELD; RUTHENBECK, 2018). A avaliação radiográfica de 

um biomaterial em falhas ósseas em vários intervalos, já foi demonstrada em estudos que possui 
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grande confiabilidade, para acompanhamento da evolução da reparação óssea, quando 

comparada com resultados post mortem somente (REZENDE et al., 1998; FREITAS et al., 

2008; CHRISTOU et al., 2014; MARCONDES et al., 2015; SELIM et al., 2018).  

Para avaliação do preenchimento de falhas ósseas com substitutos ósseos ao longo do 

tempo, pode ser utilizada a classificação por escores de reparação óssea, sendo para isso 

realizados exames radiográficos seriados e com técnica radiográfica padronizada, em pelo 

menos duas posições (dorsopalmar e lateromedial), por exemplo, quando se tratar de membros 

locomotores (FIELD; RUTHENBECK, 2018). As imagens radiográficas devem ser analisadas 

por dois ou mais avaliadores independentes e “cegos” que classificam as mesmas de acordo 

com escores pré-estabelecidos (OAKES; LEE; LIEBERMAN, 2001; CARNEIRO et al., 2005; 

FREITAS et al., 2008; SILVA et al., 2009; CHRISTOU et al., 2014; MARCONDES et al., 

2015).  

Observa-se que a análise quantitativa de radiopacidade nas imagens radiográficas tanto 

digitais como convencionais, servem de critério de padronização e reprodutibilidade para 

avaliação do processo de reparo ósseo e relações de interface biomaterial/osso, na pesquisa de 

materiais aloplásticos (substitutos ósseos compatíveis) (DORNBUSCH et al., 2010; SELIM et 

al., 2018). A avaliação do processo de reparo ósseo por meio de imagens radiográficas pode ser 

de forma subjetiva ou objetiva, sendo que nesse último método, pode-se contar com a 

densitometria óssea (FIELD; RUTHENBECK, 2018).  

 

2.5 AVALIAÇÕES HISTOLÓGICAS DE TECIDOS EM INTERFACE COM IMPLANTES 

 

 A avaliação da resposta tecidual à aplicação de biomateriais são aspectos importantes 

que devem ser considerados na área de engenharia tecidual (ANDERSON, 2001; 

KHORRAMIROUZ et al., 2018).  

Os testes in vivo são de extrema importância para determinar a segurança da aplicação 

de biomateriais, desde que sejam executados respeitando os preceitos e normas vigentes para 

experimentação animal, apesar de todos os esforços na busca de métodos alternativos ao uso de 

animais em pesquisas científicas (LI et al., 2015; ROSETI et al., 2017). Agências reguladoras 

como a Food and Drug Administration (FDA) preconizam a necessidade desses testes para que 

um biomaterial se torne disponível para uso clínico (ANDERSON, 2001).  

Qualquer material implantado em tecido vivo incitará um processo inflamatório, visto 

que rupturas vasculares e teciduais são inevitáveis durante o procedimento cirúrgico. A injúria 

e alteração da homeostase irão desencadear respostas celulares responsáveis pelo processo 



48 
 

cicatricial. O processo inflamatório é fundamental para restabelecimento do paciente, sendo 

que por meio dele, todos os tecidos vivos reagem contra agressões, incluindo o ato cirúrgico de 

implantação e interação do organismo com o biomaterial (ORÉFICE; PEREIRA; MANSUR, 

2012; ROSETI et al., 2017; KHORRAMIROUZ et al., 2018).  

O tipo, intensidade e duração dessa resposta inflamatória dependem das características 

físico-químicas de cada biomaterial. Portanto, o grau de sucesso na implantação de biomateriais 

pode ser associado, entre outros fatores, a severidade do processo inflamatório desencadeado. 

Devem ser avaliados os efeitos locais por meio da resposta tecidual causada pela amostra teste 

em comparação a resposta ocasionada pela amostra controle, cuja biocompatibilidade e 

aceitabilidade clínica encontram-se estabelecidas. O objetivo do teste in vivo é caracterizar o 

processo e evolução da resposta tecidual após implantação do biomaterial, incluindo integração 

final e biodegradação do mesmo, sendo que todos esses eventos podem ser observados por meio 

de avaliações histológicas (ANDERSON, 2001; ORÉFICE; PEREIRA; MANSUR, 2012; 

YANEVA-DELIVERSKA; DELIVERSKY; LYAPINA, 2015). 

A avaliação histológica do tecido adjacente ao material implantado é o método mais 

comumente utilizado para determinar a biocompatibilidade in vivo, tendo como base a 

aparência morfológica das reações inflamatórias ocorridas naquele local (ANDERSON, 2001). 

Portanto, o conhecimento dos processos comuns a inflamação e reparação tecidual decorrentes 

da implantação do biomaterial é muito importante, visto que o desenvolvimento e resolução do 

processo inflamatório são responsáveis pelo grau de sucesso do procedimento. Vários aspectos 

podem ser analisados como a fixação do biomaterial no local de implantação, duração do 

processo inflamatório, tipo celular, morfologia e vascularização e biofuncionalidade do tecido 

neoformado adjacente ao biomaterial (ORÉFICE; PEREIRA; MANSUR, 2012; ROSETI et al., 

2017; KHORRAMIROUZ et al., 2018).  

Quando são realizados implantes para auxílio no processo de regeneração óssea, a 

avaliação tecidual da interface osso/implante também ocorre por meio das avaliações 

histológicas. As análises histológicas são, portanto, métodos invasivos e realizados em cortes 

histológicos, obtidos por meio de biópsia ou ex-vivo, possuindo a vantagem de permitir análise 

qualitativa e quantitativa sobre o remodelamento e estrutura óssea, já que envolvem a contagem 

de células (KULAK; DEMPSTER, 2010; HERNANDES et al., 2012; KIM; KIM, 2013;  

FERREIRA et al., 2015).  

A microscopia de luz é um tipo de análise histológica, sendo importante ferramenta para 

avaliar objetivamente eventos teciduais e celulares, útil para estudar a dinâmica do tecido ósseo, 

tanto calcificado, quanto descalcificado, permitindo a obtenção de resultados nas pesquisas 
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onde se deseja avaliar a interface tecido ósseo/material implantado, durante a neoformação. 

Essa avaliação permite também a observação do potencial osteocondutor do substituto ósseo, 

através de avaliações quantitativas como a histomorfometria do tecido ósseo neoformado 

(MATEUS, 2013; CHRISTOU et al., 2014; RENTSCH et al., 2014; MARCONDES et al., 

2016; NÓBREGA et al., 2017; PARETSIS et al., 2017; SELIM et al., 2018).  

Em pesquisas sobre a reparação óssea com uso de biomateriais, após falhas ósseas, seja 

em calvária de ratos ou em membros de grandes animais, como os ovinos, as análises 

histológicas constituem a análise final, tanto tecidual quanto celular, que refletirá presença ou 

ausência de reação de corpo estranho, denotando se houve biocompatibilidade entre o implante 

e o tecido ósseo do hospedeiro e se o material auxiliou no processo de regeneração (SPICER et 

al., 2012; KIM; KIM, 2013; RENTSCH et al., 2014; LI et al., 2015; FERREIRA et al., 2015; 

MARCONDES et al., 2016; SMITH et al., 2017; LI et al., 2019). Portanto, após a confecção 

do defeito ósseo, seguida da implantação de um biomaterial, e finalizado o período de 

observação da reparação tecidual, o tecido neoformado deve ser analisado por meio de métodos 

que se complementem. A análise histológica associada a exames de imagem, como exames 

radiográficos convencionais e mais recentemente a microtomografia computadorizada, são 

amplamente utilizados (GOMES; FERNANDES, 2011; LHAMAS, 2016; POBLOTH et al., 

2018).  

A histomorfometria óssea é avaliação histológica quantitativa do espécime ósseo, para 

obter informações sobre a remodelação e estrutura óssea, que se baseia na mensuração 

quantitativa da organização e estrutura microscópica, usando-a para fornecer informações sobre 

resposta celular, lesões teciduais e distúrbios metabólicos do osso (KULAK; DEMPSTER, 

2010; LI; HUANG; XU, 2011; PARETSIS, et al.,  2017). As medidas básicas utilizadas pela 

histomorfometria traduzem os índices primários das mudanças na estrutura e função do tecido, 

incluindo volume tecidual, volume ósseo e superfície de mineralização (EGGAN; BRENNAN, 

PIGNOLO, 2012). É possível com a histomorfometria a avaliação quantitativa pela contagem 

de células, obtendo-se mensuração de três dimensões (largura, comprimento e perímetro da 

área). A partir destes valores, obtêm-se os parâmetros tridimensionais (espessura, área de 

superfície e volume) das estruturas histológicas em diferentes tecidos. Os parâmetros 

histomorfométricos são resultado da inter-relação de uma série de cálculos e medidas feitas no 

tecido ósseo, permitindo uma definição quantitativa das características estruturais e funcionais 

do osso em condições normais, patológicas ou experimentais. Por esta técnica é possível 

diferenciar o osso imaturo recém-formado a partir do osso remodelado maduro (SANCHEZ et 

al., 2005; BURIM et al., 2016; LI et al., 2019). 
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Atualmente as avaliações histomorfométricas são realizadas por meio de softwares de 

computador de reconhecimento de imagens específicos. Existem programas comercializados 

que permitem aumento da automação da análise histomorfométrica, com software distribuído 

gratuitamente pela internet, IMAGE J WCIF® desenvolvido pelo National Institute of Health 

(EGAN; BRENNAN; PIGNOLO, 2012). A histomorfometria do osso neoformado, pode ser 

realizada em modelos com ostectomias em ovinos, por exemplo, por intermédio da 

quantificação da área de trabéculas ósseas presentes na região do defeito ósseo, por meio de 

técnica de subtração de imagem utilizando para isso deconvolução da cor (MARCONDES et 

al., 2016). O método foi criado para cortes histológicos por Ruifrok e Johnston (2008) e 

disponibilizado sob a forma de plugin para o software o Image J® por Landini (2010), sendo 

que nesse método há a separação matemática de cores do espectro RGB (red, green, blue) com 

combinações de até três cores diferentes, que possibilita a quantificação da porcentagem de 

osso neoformado. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS  

 

• Avaliar a interação biológica do compósito de nanotubo de carbono, quitosana e 

hidroxiapatita, associado ou não as células-tronco mesenquimais de ovinos, 

experimentalmente em ratos e ovinos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Avaliar por meio de exames histológicos a biocompatibilidade em subcutâneo e 

neoformação óssea em calvária de ratos após implante de compósito (enriquecidos ou 

não com células tronco mesenquimais), comparando com o grupo controle;  

• Avaliar e quantificar por meio de exames histológicos o processo regeneração óssea de 

defeitos diafisários em tíbias de ovinos, após implante de compósito (enriquecidos ou 

não com células-tronco mesenquimais), comparando com o grupo controle.  

• Acompanhar o processo de regeneração óssea após implante de compósito 

(enriquecidos ou não com células tronco mesenquimais), por meio de exames 

radiográficos de defeitos ósseos diafisários em tíbias de ovinos, comparando com o 

grupo controle;  
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4 HIPÓTESES 

 

 O compósito de nanotubo de carbono, quitosana e hidroxiapatita apresentará 

biocompatibilidade com o tecido dos ratos e ovinos, auxiliando no processo regenerativo de 

defeitos ósseos críticos. Os grupos tratados com compósito e células-tronco mesenquimais 

oriundas de medula óssea de ovinos, tanto em ratos quanto em ovinos, apresentarão regeneração 

óssea superior, quando comparados aos demais grupos, avaliados por exames de imagem e 

histológicos.  
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5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 A ausência de grupos com preenchimento das falhas somente com células-tronco 

mesenquimais, tanto na parte dos ratos, quanto na dos ovinos, já que não foi possível obter um 

meio ou substância inerte que mantivesse as células no local das ostectomias. 

Não foram utilizados biomarcadores para células-tronco, para que fosse possível afirmar 

que elas permanecem no tecido ósseo durante o processo de regeneração óssea. 

As avaliações histológicas nos ovinos foram realizadas somente em um momento, aos 3 

(três) meses após o implante do compósito, para que não fosse necessário um número elevado 

de animais submetidos à eutanásia. Observa-se que a tendência em trabalhos nos quais há 

necessidade da eutanásia de animais para a realização de avaliações histológicas, é a de utilizar 

um número mínimo, para que a pesquisa esteja em acordo com princípios éticos e de bem-estar 

animal. 
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6 MATERIAL E MÉTODOS 

  

 O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais, da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, sob número de 

protocolo 7100150715.  

 

6.1 COMPÓSITO E CÉLULAS TRONCO MESENQUIMAIS UTILIZADAS NA PESQUISA 

 

 O compósito a base de nanotubo de carbono, quitosana e hidroxiapatita utilizado para o 

preenchimento das falhas ósseas em ratos e ovinos foi desenvolvido no Laboratório de  

Bioquímica do Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo, sob 

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

Martins. O protocolo de produção e caracterização do compósito está apresentado no ANEXO 

A.    

 Todo o procedimento de coleta de células-tronco mesenquimais de ovinos está 

apresentado no APÊNDICE A. O processamento e cultivo das células tronco mesenquimais de 

ovinos foram realizados sob responsabilidade da Profa. Dra. Raquel Yvonne Arantes Baccarin 

do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo, sendo a metodologia descrita no ANEXO B.  

  

6.2 PARTE I (RATOS) 

 

 Serão descritos os procedimentos realizados em ratos.  

 

6.2.1 Animais (manejo nutricional e sanitário) 

 

Sessenta ratos heterogênicos Wistar (Rattus norvegicus albinus), machos, com peso 

entre trezentos e quatrocentos gramas (300g-400g) e idade aproximada de cento e vinte dias 

foram disponibilizados pelo Biotério do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Durante todo o período da pesquisa, os 

animais foram alojados em sala com climatização central em temperatura de 22 ± 2ºC, mantidos 

em gaiolas de polipropileno (medindo de 41x35x16 cm) abertas, forradas com cama de sabugo 
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de milho granulada, trocadas a cada 7 dias. Estavam submetidos ao ciclo dia/noite de 12/12 

horas e foram alimentados por meio de ração para roedores1 e água ad libitum. 

 

6.2.2 Delineamento experimental  

   

Os 60 animais foram divididos em grupos, sendo que o implante em subcutâneo foi 

realizado em 30 animais e na calvária em 30 animais, descritos detalhadamente a seguir: 

(CNQH= Compósito a base de nanotubo de carbono, quitosana e hidroxiapatita) e (CTMO= 

células-tronco mesenquimais de ovinos): 

Grupo I: Cinco (5) animais controle, nos quais não foram implantados compósito em 

subcutâneo e submetidos a eutanásia 7 dias após cirurgia. 

Grupo II: Cinco (5) animais controle, nos quais não foram implantados compósito em 

subcutâneo e submetidos a eutanásia 30 dias após cirurgia. 

Grupo III: Cinco (5) animais, nos quais foram implantados o CNQH em subcutâneo e 

submetidos à eutanásia 7 dias após cirurgia.   

 Grupo IV: Cinco (5) animais, nos quais foram implantados o CNQH em subcutâneo e 

submetidos à eutanásia 30 dias após cirurgia.  

Grupo V: Cinco (5) animais, nos quais foram implantados o CNQH enriquecidos com CTMO 

em subcutâneo e submetidos à eutanásia 7 dias após cirurgia. 

Grupo VI: Cinco (5) animais, nos quais foram implantados o CNQH enriquecidos com CTMO 

em subcutâneo e submetidos à eutanásia 30 dias após cirurgia.  

Grupo VII: Cinco (5) animais, nos quais foram confeccionados defeitos ósseos de 7 mm em 

calvária, sem preenchimento com biomaterial (controle) e submetidos à eutanásia 20 dias após 

cirurgia. 

Grupo VIII: Cinco (5) animais, nos quais foram confeccionados defeitos ósseos de 7 mm em 

calvária, sem preenchimento com biomaterial (controle) e submetidos à eutanásia 60 dias após 

cirurgia. 

Grupo IX: Cinco (5) animais, nos quais foram implantados o CNQH em defeito de 7 mm em 

calvária e submetidos à eutanásia 20 dias após cirurgia.  

Grupo X: Cinco (5) animais, nos quais foram implantados o CNQH em defeito de 7 mm em 

calvária e submetidos à eutanásia 60 dias após cirurgia. 

                                                           
1 Nuvilab- CR1®, Quimtia, Colombo-PR,  Brasil.  
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Grupo XI: Cinco (5) animais, nos quais foram implantados o CNQH enriquecidos com CTMO 

em defeito de 7 mm em calvária e submetidos à eutanásia 20 dias após cirurgia. 

Grupo XII: Cinco (5) animais, nos quais foram implantados o CNQH enriquecidos com 

CTMO em defeito de 7 mm em calvária e submetidos à eutanásia 60 dias após cirurgia. 

 A Figura 1 contêm os procedimentos realizados em ratos durante a pesquisa e a Figura 

2 contêm os compósitos (CNQH) utilizados em  subcutâneo e calvária.  

  

Figura 1- Representação esquemática dos grupos e procedimentos realizados em ratos  

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

 

 

Figura 2- Compósito de nanotubo de carbono, quitosana e hidroxiapatita utilizado em ratos   

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A- Compósito para uso em calvária de rato. B- Compósito para uso em subcutâneo de rato. 
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6.2.3 Procedimento anestésico e cirúrgico (acesso no tecido subcutâneo)  

   

O protocolo anestésico utilizou morfina2 (10 mg/kg) administrada por via 

intraperitoneal, após 10 minutos foi realizada indução com isoflurano3 a 4% em caixa plástica 

e manutenção com isoflurano a 1,5% em máscara. A antibioticoterapia foi realizada com sulfato 

de gentamicina4 (5mg/kg) por via subcutânea no período transoperatório. O preparo do sítio 

cirúrgico constituiu-se da realização de tricotomia em dorso, seguida de antissepsia da pele com 

digluconato de clorexidine a 2% e digluconato de clorexidine (alcoólico) 0,5%. Os animais 

foram posicionados em bancada utilizada para cirurgias experimentais, aquecidos com colchão 

térmico a 37º C para manutenção da temperatura corpórea.  

 Uma incisão de aproximadamente 15 mm de comprimento foi realizada na região do 

dorso dos animais, utilizando lâmina de bisturi número 10. Foi realizada divulsão romba no 

tecido subcutâneo. Nos animais controle não foram implantados compósitos, portanto 

posteriormente a divulsão do subcutâneo, procedeu-se a sutura da pele e nos demais, os discos 

de compósito foram implantados no espaço subcutâneo e realizada a sutura da pele com fio 

mononylon 3-0 (Figura 3). Nos grupos com compósito e células-tronco mesenquimais de 

medula óssea de ovinos, as mesmas foram preparadas para uso no momento da cirurgia, 

apresentadas na concentração total de 0,5 x 106 células em 0,2 mL de solução fisiológica, 

instiladas no biomaterial e implantadas no animal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Dimorf®, Cristália, Itapira, S.P., Brasil 
3 Isoforine®, Cristália, Itapira, S.P., Brasil. 
4 Gentamax Injetável®, Hertape, Duque de Caxias, R.J., Brasil  
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Figura 3- Sequência da realização da cirurgia em subcutâneo  

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A- Incisão de pele na região de dorso. B-Tecido de subcutâneo após divulsão 

C- Implante do compósito (seta amarela) D- Aspecto final da ferida cirúrgica.  

 

6.2.4 Procedimento anestésico e cirúrgico (acesso à calvária) 

 

O protocolo anestésico utilizou morfina (10 mg/kg) administrada por via intraperitoneal, 

após 10 minutos foi realizada indução com isoflurano a 4% em caixa plástica e manutenção 

com isoflurano a 1,5% em máscara. A antibioticoterapia foi realizada com sulfato de 

gentamicina (5mg/kg) por via subcutânea no período transoperatório. O preparo do sítio 

cirúrgico constituiu-se da realização de tricotomia na região da calvária seguida de antissepsia 

da pele com digluconato de clorexidine a 2% e digluconato de clorexidine (alcoólico) 0,5%. Os 

animais foram posicionados em bancada utilizada para cirurgias experimentais, aquecidos com 

colchão térmico a 37º C para manutenção da temperatura corpórea. 

O acesso à calvária, localizada no osso parietal, foi realizado por meio de incisão 

retilínea de cerca de dois centímetros na pele na região mediana no crânio, estendendo-se da 

região nasofrontal até a protuberância occipital. Após a incisão de pele, o tecido subcutâneo, o 

músculo temporal e o periósteo foram divulsionados lateralmente para a completa exposição 

do osso parietal dos animais. Após exposição direta da calvária, com o objetivo de padronizar 

a área a ser manipulada, o osso parietal esquerdo foi o local de eleição para a realização do 

defeito ósseo (Figura 4). O defeito ósseo foi confeccionado com auxílio de uma broca trefina 
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em aço de 5 mm5 de diâmetro interno (Figura 5), adaptada à contra-ângulo em motor de 

implante6, sob baixa rotação e irrigação constante com solução fisiológica, NaCl 0,9%. Após a 

retirada do fragmento circular da calvária, nos animais controle não foram implantados 

compósitos (controle) e nos demais foram implantados os compósitos com ou sem células-

tronco mesenquimais. Ato contínuo foi realizada a sutura de pele com fio mononylon 3-0 

(Figuras 6 e 7). Nos grupos com compósito e células-tronco mesenquimais de medula óssea de 

ovinos, foi adotada metodologia semelhante ao subcutâneo, descrita no item 6.2.3. 

 

Figura 4- Imagem representativa dos acessos cirúrgico nas calvárias de ratos  

 

Fonte: Adaptada de  Zhang et al. (2016). 

Legenda:  A: Acesso cirúrgico em calvária de rato (controle). 

B: Acesso cirúrgico em calvária de rato preenchida por compósito a base de 

nanotubo de carbono, quitosana e hidroxiapatita, enriquecidas ou não com células-

tronco mesenquimais de ovinos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 INP®, São Paulo,S.P., Brasil  
6 Driller®, São Paulo,S.P.,Brasil.  
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Figura 5- Trefina utilizada para realização  das ostectomias em calvárias de ratos  

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A- Vista lateral da trefina  B- Vista do orifício interno da trefina.  

 

 

Figura 6- Sequência da realização de ostectomia em calvárias de ratos  

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A- Animal posicionado para cirurgia, sob anestesia inalatória.; B- Ostectomia em 

calvária realizada com contra-ângulo sob irrigação contínua; C- Fragmento ósseo sendo 

destacado da calvária; D- Após implante ou não com compósito, síntese de pele.       
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Figura 7- Aplicação das células-tronco mesenquinais de medula óssea (CTMO) 

em calvárias de ratos  

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Acesso em calvária de rato com implante de compósito e instilação 

das CTMO em meio líquido. 

 

6.2.5 Procedimentos pós-cirúrgicos e de eutanásia 

 

Foi realizada analgesia pós-operatória com tramadol7 (5 mg/kg) por via subcutânea, por 

2 dias após o procedimento cirúrgico. Em cada gaiola permaneciam dois animais, que eram 

observados diariamente em relação a ingestão de água e ração, e cicatrização da ferida cirúrgica.  

Para a eutanásia foi realizada sobredose de barbitúrico com thiopental (150 mg/kg) por via 

intraperitoneal e cloreto de potássio por via intraperitoneal até a parada cardiorrespiratória.  

 

6.2.6 Método de avaliação após eutanásia 

 

6.2.6.1 Avaliação histológica por microscopia de luz  

 

 A avaliação por meio da microscopia de luz foi realizada sob orientação do Prof. Dr. 

José Luis Guerra, da Universidade Anhembi-Morumbi. Para análise histomorfológica, 

preparou-se lâminas e realizou-se a técnica de coloração Hematoxilina-Eosina (HE).  

Imediatamente após as eutanásias, os crânios e os tecidos subcutâneos do dorso foram 

dissecados (Figura 8) e fixados em formol a 10%, sendo que as calvárias foram descalcificadas 

para posterior preparo histológico. O protocolo completo para preparo das lâminas de histologia 

de subcutâneo e calvária estão descritos no ANEXO C. O processamento das amostras foi 

realizado pela empresa Histotec.   

                                                           
7 Tramadon, Cristália, Itapira, S.P., Brasil  
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Figura 8- Fragmentos de tecidos de subcutâneo e calvária de ratos para histologia 

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A- Fragmento de tecido subcutâneo com compósito após 7 dias de cirurgia. 

B-Fragmento de tecido subcutâneo com compósito e células-tronco mesenquimais após 

30 dias de cirurgia. C- Fragmento de calvária (controle) após 20 dias de cirurgia. D- 

Fragmento de calvária com compósito e células-tronco mesenquimais após 60 dias de 

cirurgia.  

 

6.2.6.1.1 Tecido de subcutâneo  

 

Realizou-se análise em microscópio óptico de luz8, onde foram adquiridas as imagens e 

posteriormente digitalizadas por câmera9  para avaliação. Foi realizada análise descritiva das 

imagens, priorizando características do infiltrado inflamatório, vascularização, cápsula fibrosa 

e material residual.  

 

6.2.6.1.2 Tecido de calvária  

 

 Realizou-se análise em microscópio óptico de luz com posterior digitalização das 

mesmas em câmera, sendo que os aspectos histomorfológicos do reparo ósseo foram avaliados 

por patologista de forma cega, considerando a presença das seguintes características do reparo: 

                                                           
8 Leica, modelo DM750 
9 Leica ICC50W 
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infiltrado inflamatório, tecido de granulação, necrose, osteoclastos, vasos neoformados e 

neoformação óssea. Os parâmetros descritos anteriormente foram ponderados por meio de uma 

escala arbitrária, classificada de zero a quatro (0 = ausente; 1 = pouco; 2 = moderado; 3 = 

intenso; 4 = muito intenso), adaptada de Burim et al. (2016), utilizando ficha de avaliação de 

escore (APÊNDICE B).  

 

6.2.7 Avaliação estatística  

 

 A seguir é descrita técnica de análise estatística utilizada na pesquisa. 

 

6.2.7.1 Dados histomorfológicos da calvária  

 

Os dados foram digitados no programa Excel e posteriormente exportados para o 

programa SPSS v. 20.0 para análise estatística. Foram descritas as variáveis pela mediana e o 

intervalo interquartil (percentis 25 e 75) e comparadas entre os Grupos (VII, VIII, IX, X, XI e 

XII) pelo teste de Kruskal-Wallis. As variáveis foram ordenadas por postos e comparada esta 

ordenação pelo teste post hoc de Tukey, a fim de detectar as diferenças. Foi considerado um 

nível de significância de 5% para as comparações estabelecidas. 

 

6.3 PARTE II (OVELHAS) 

 

 A seguir serão descritos os procedimentos realizados em ovinos.  

 

6.3.1 Animais (manejo nutricional e sanitário) 

  

 Foram utilizadas dezoito ovinos (fêmeas não prenhes), adultas (aproximadamente 3 

anos) hígidas, da raça Suffolk, contendo seis animais em cada grupo. Durante período de 

adaptação de 60 dias e no transcorrer da pesquisa, os animais foram mantidos em regime de 

estabulação (2 animais por baia), recebendo água e feno de tifton à vontade, além de alimento 

concentrado comercial peletizado10 calculado com base no peso vivo, levando em consideração 

uma dieta de manutenção. Logo na chegada dos animais ao Hospital Veterinário da FMVZ-

USP (Serviço de Cirurgia de Grandes Animais), eles foram identificados e vacinados contra 

                                                           
10 Ovicorte®, Guabi, Pará de Minas, M.G., Brasil  
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clostridiose11 (primeira dose e reforço após 30 dias). Foram realizados exames laboratoriais 

(hemograma completo, perfil hepático, perfil renal, avaliação de parasitose pelo método 

FAMACHA) e mensuração das concentrações plasmáticas de cálcio e fósforo, antes e após as 

cirurgias. Foram também vermifugados de acordo com peso vivo com ivermectina12 e 

suplementados com sal mineral 13.   

 

6.3.2 Delineamento experimental 

 

 As ovelhas foram submetidas à ostectomias, sendo realizadas falhas ósseas segmentares 

em terço médio da diáfise da tíbia no membro direito. As falhas ósseas apresentavam 30 mm 

de comprimento, sendo estabilizadas por meio de osteossíntese com uso de placa bloqueada 

(LCP) combi-hole de 4,5 mm e 10 orifícios. (Figura 9).  

 

Figura 9- Placa bloqueada de 4,5 mm e 10 orifícios utilizadas para osteossíntese em ovinos 

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A- Vista da superfície externa da placa. B- Vista ventral 

da superfície da placa que fica em contato com tecido ósseo.  

 

 

                                                           
11 Sintoxan Polivalente T®, Boehringer Ingelheim Saúde Animal, Paulínia, S.P., Brasil.  
12 Ivomec® , Boehringer Ingelheim Saúde Animal, Paulínia, S.P., Brasil. 
13 Guabiphós®, Guabi, Pará de Minas, M.G., Brasil.   
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Seguindo estudo randomizado, os animais foram divididos, com utilização de software14 

em 3 grupos com 6 em cada, a saber: Grupo I: controle, ou seja, falhas não preenchidas; Grupo 

II: compósito a base de nanotubo de carbono, quitosana e hidroxiapatita (Figura 10) no local 

das falhas; Grupo III: compósito a base de nanotubo de carbono, quitosana e hidroxiapatita 

enriquecidos com células-tronco mesenquimais oriundas de medula óssea no local das falhas. 

Durante 90 dias de pós-operatório, todos foram acompanhados com exames físicos e de 

imagem. Após 90 dias da realização do implante, as ovelhas foram submetidas à eutanásia para 

a realização da microtomografia computadorizada 3D (avaliado em outro projeto) e os 

fragmentos ósseos foram submetidos às avaliações histológicas (Figuras 11 e 12).  

 

Figura 10- Compósitos de nanotubo de carbono, quitosana e hidroxiapatita utilizado em ovinos  

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A- Compósito em formato de tarugo, esterilizado em óxido de etileno, pronto para uso 

(vista lateral); B:  Compósito em formato de tarugo, esterilizado em óxido de etileno, pronto para 

uso (seta amarela indicando o orifício interno).  

 

Figura 11- Esquema das ostectomias em tíbias de ovinos, nos diferentes grupos   

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A: Ostectomia segmentar de 30 mm fixada por placa de compressão bloqueada de 4,5 

mm, sendo a falha não preenchida (membro controle) (Grupo I); B: falha preenchida por 

compósito a base de nanotubo de carbono, quitosana e hidroxiapatita (Grupo II); C:  falha 

preenchida por compósito a base de nanotubo de carbono, quitosana e hidroxiapatita 

enriquecidos com células-tronco mesenquimais  (Grupo III). 

                                                           
14 Research Randomizer, Lancaster, EUA.  
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Figura 12- Representação esquemática das etapas e procedimentos realizados na pesquisa  

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Dezoito ovinos foram divididos em 3 Grupos, todos submetidos à 

ostectomia, com implante ou não com compósito. Durante 90 dias foram 

realizadas avaliações clínicas e de imagem (exame radiográfico). Completado o 

período de 90 dias de pós-operatório, foram submetidos à eutanásia, e os 

fragmentos ósseos submetidos às avaliações histológicas. 

 

 

6.3.3 Procedimentos Anestésico e Cirúrgico 

 

Os animais foram submetidos à anestesia geral inalatória, após 36 horas de jejum 

alimentar e 24 horas de jejum hídrico, seguindo protocolo previamente conhecido: medicação 

pré-anestésica com cloridrato de xilazina15 (0,03 mg/kg, i.v.), indução anestésica com 

propofol16 (2 mg/kg, i.v.) e cetamina (1 mg/kg, i.v.) para ajuste do plano anestésico e 

manutenção da anestesia com isoflurano17 vaporizado em oxigênio 100%. Para os animais que 

apresentaram aumento de frequência cardíaca, respiratória e pressão em 20% dos valores basais, 

foi administrado citrato de fentanila18 (2,5 µg/kg, i.v), no período transoperatório. Os animais 

foram posicionados na mesa cirúrgica em decúbito lateral direito.  

                                                           
4Rompum® , Bayer Saúde Animal, São Paulo, S.P., Brasil.  
5Propovan®, Cristália, Itapira, S.P., Brasil. 
6Isoforine®, Cristália, Itapira, S.P., Brasil.  
18Fentanest®, Cristália, Itapira, S.P., Brasil. 
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 O membro foi preparado previamente com tricotomia, e realizada antissepsia com 

clorexidine degermante e clorexidine alcoólico. Os campos cirúrgicos foram posicionados para 

isolamento da área cirúrgica. A tíbia direita foi exposta por incisão longitudinal de pele de 

aproximadamente 12 cm de extensão no aspecto dorsomedial do membro. A placa bloqueada 

para fixação óssea de 4,5 mm e 10 orifícios19 foi ajustada de acordo com a morfologia do osso 

com uso de moldador de placa de mesa20 e aplicada no aspecto dorsomedial da tíbia. As 

extremidades distais das placas foram posicionadas à exatamente 2,5 cm proximal ao maléolo 

medial da tíbia. Perfurações foram realizadas no osso e a placa foi temporariamente fixada com 

2 dispositivos (Push-Pull) adjacentes ao local onde foi realizado o defeito. Exame radiográfico 

transoperatório foi realizado, para avaliação dos pontos de fixação da placa. O ponto médio do 

defeito foi referendado e a placa removida. Foi considerada a distância de 1,5 cm proximal e 

distal ao ponto médio do defeito para definir as linhas da ostectomia (Figuras 13 e 14) . 

 

Figura 13- Sequência da realização de moldagem da placa e mensuração para  ostectomia em tíbia de ovino  

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A- Incisão de pele e afastamento de subcutâneo; B- Moldagem da placa 

bloqueada; C- Criação da rosca do parafuso cortical com a fresa; D- Marcação do ponto 

médio da tíbia para realização da falha. 

 

 

 

 

                                                           
19 4,5 mm LCP Focus®, Indaiatuba, S.P.,  Brasil 
20 Moldador de placa de mesa , DPS®, Solna, Suíça 
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Figura 14- Exame radiográfico no período transoperatório 

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A: Momento da realização do exame radiográfico; B: Imagem radiográfica na 

projeção caudo-cranial da tíbia do membro posterior direito após fixação temporária da placa, 

antes da ostectomia 

 

 

 Todo o tecido adjacente a área óssea da ostectomia foi afastado e protegido com  

compressa úmida para evitar lesões de vasos e nervos no momento da ostectomia. Osteotomias 

paralelas perpendiculares ao eixo longitudinal do osso foram realizadas com uma serra 

oscilatória21 sob irrigação contínua com solução fisiológica, para prevenir a osteonecrose pelo 

calor, até o segmento de 3 cm de comprimento ser excisado (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Serra oscilatória, DPS®, Solna Suíça 
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Figura 15- Sequência da realização de ostectomia em tíbia de ovino com serra oscilatória 

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A- Incisão do periósteo; B- Afastamento do periósteo adjacente a falha; C- 

Osteotomia com serra sob irrigação contínua; D- Aspecto final da tíbia após ostectomia. 

 

 

 O periósteo foi removido na área do defeito, 1,5 cm proximal e distal às linhas de 

osteotomia. Optou-se pela utilização da membrana biológica (membrana amniótica de equino 

conservada em glicerina) no local da falha, para circunscrever a região do reparo tecidual (com 

e sem nanocompósito). Após posicionamento da membrana biológica, os fragmentos ósseos 

foram realinhados e fixados com placa de compressão bloqueada com 4 parafusos proximais e 

3 parafusos distais (bloqueados de 4,0 mm  e corticais de 4,5 mm) e de comprimento adequado, 

seguindo-se a técnica de placa ponte. Todo o processo de confecção das falhas foi acompanhado 

por exame radiográfico transoperatório com aparelho digital22. Os membros das ovelhas do 

Grupo I (controle) não foram preenchidas. O compósito a base de nanotubo de carbono, 

quitosana e hidroxiapatita isolado ou enriquecido com células-tronco foi posicionado de forma 

a preencher toda a falha, no membro das ovelhas dos Grupos II e III (Figuras 16, 17 e 18). No 

grupo com compósito e células-tronco mesenquimais de medula óssea de ovinos, as mesmas 

foram preparadas para uso no momento da cirurgia, apresentadas na concentração total de 10 x 

                                                           
22 Min X Ray®, Northbrook, EUA/ Sound Eklin®, Carlsbad, EUA 
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106 células em 3,5 mL solução fisiológica, instiladas no biomaterial, 5 a 10 minutos antes do 

implante, em cada animal. 

 

Figura 16- Sequência do procedimento de implante de nanocompósito  

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A- Fragmento ósseo oriundo da ostectomia (seta amarela) e compósito (seta 

preta); B- Posicionamento da membrana biológica no local da falha (seta roxa); C- 

Posicionamento do compósito (seta verde); D- Aspiração de células-tronco 

mesenquimais em solução fisiológica.  
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Figura 17- Sequência do preparo do compósito com células tronco-mesenquimais  

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A- Instilação das células-tronco mesenquimais de medula óssea em solução 

fisiológica no compósito; B- compósito totalmente embebido, pronto para ser 

implantado; C- Posicionamento do compósito na falha; D- Recobrimento do local da 

falha com membrana biológica.  

 

 

Figura 18- Sequência da osteossíntese com placa bloqueada 

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A- Perfuração do osso com broca (3,2mm) para aplicação do parafuso 

bloqueado. B- Mensuração com régua para determinação do tamanho do parafuso.  
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 Ato contínuo, o tecido subcutâneo foi aproximado em dois planos, com padrão de sutura 

tipo Cushing com fio poliglecaprone 25 nº 2.0 e a síntese de pele foi realizada com fio 

mononylon nº 0, no padrão de sutura em segmentos de simples contínuo (Figura 19).  Ao fim 

do procedimento foi realizado exame radiográfico (Figura 20) e procedeu-se a imobilização 

externa do membro ostectomizado com penso rígido.  

 

Figura 19- Finalização do procedimento de osteossíntese com placa bloqueada 

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A- Aspecto final da tíbia após osteossíntese com placa bloqueada de 10 orifícios. B- 

Aspecto final da ferida cirúrgica após síntese de pele.    

 

Figura 20- Imagens radiográficas no período pós-operatório imediato, em projeção caudo-cranial  

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019). 

Legenda: A: Grupo I; B: Grupo II; C: Grupo III   
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6.3.4 Procedimentos pós-cirúrgicos e de eutanásia  

  

 O protocolo de medicação pós-operatória instituído foi tramadol (3 mg/kg, i.v) e 

dipirona (25 mg/kg, i.v) três vezes ao dia, durante os três primeiros dias e morfina (0,2 mg/kg, 

i.v.) se necessário para potencialização da analgesia. Também foi administrado fenilbutazona23 

(4 mg/kg, i.v.) a cada 24 horas horas durante 3 dias e cloridrato de ranitidina24 (2 mg/kg, i.v) a 

cada 24 horas, durante 3 dias. Foi realizada terapia antimicrobiana com Ceftiofur25 (2,2 mg/kg, 

i.m) uma vez ao dia por 7 dias. Durante todo o período da pesquisa os animais permaneceram 

alojados em baias (2 animais por baia) (Figura 21). 

 

Figura 21- Fotografias dos animais em baia no período pós-operatório 

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019). 

Legenda: A: Animais em baia, se alimentando de capim, com catéter do pescoço protegido por bandagem.  B: 

Animais em baia com cama de maravalha, apoiando o membro operado com penso rígido.  

 

Os parâmetros vitais foram avaliados diariamente durante 90 dias, onde foram aferidos: 

Frequência cardíaca (FC), Frequência respiratória (FR), Tempo de Preenchimento Capilar 

(TPC), Coloração de mucosas, Temperatura retal (TºR) e Movimentação Ruminal (MR), e 

ainda quanto ao comportamento e deambulação. 

  Após 15 dias de pós-operatório foi realizada abertura do penso rígido para inspeção 

visual da ferida cirúrgica, retirada dos pontos e em seguida confecção de nova imobilização, 

que foi mantida por mais 15 dias, até a próxima abertura para realização do exame radiográfico, 

com 30 dias de pós-operatório. Aos 60 dias de pós-operatório, o penso rígido foi retirado em 

                                                           
23 Equipalazone Injetável®, Marcolab, Duque de Caxias, R.J., Brasil. 
24 Cloridrato de Ranitidina®, Novafarma, Anápolis, G.O., Brasil.  
25 CEF-50 Agener, União Química, São Paulo, S.P., Brasil 
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forma de calha, sendo deixado somente a calha plantar (do boleto à porção proximal da diáfise 

da tíbia), com apoio do casco no solo, sendo mantido dessa forma por mais 30 dias.    

Após 90 dias de pós operatório, os animais foram submetidos a eutanásia. Foi seguido 

o protocolo de eutanásia padrão: cloridrato de xilazina26 (0,5 mg/kg, i.v), após 5 minutos, 

tiopental sódico27 (12,5 mk/kg, i.v) e cloreto de potássio 19,1%28 (em quantidade suficiente 

para a parada cardiorrespiratória). Após o óbito, as ovelhas tiveram seus membros separados, 

as placas de osteossíntese retiradas para preparação das tíbias para microtomografia 

computadorizada 3D, sendo armazenadas em freezer a -20º C, envoltos por compressa 

embebida em solução fisiológica de NaCl 0,9%. Após a realização da microtomografia 

computadorizada 3D, as tíbias foram seccionadas, para coleta de fragmentos das interfaces de 

tecido pré-existente/tecido ósseo neoformado com e sem biomaterial e/ou células-tronco e 

posterior processamento histológico (Figura 22 e 23). 

 

   

Figura 22- Fotografias das tíbias de ovinos dissecadas  

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Tíbias de ovino, da esquerda (sadia) e da direita com placa 

bloqueada (seta vermelha), com osso regenerado após 90 dias da 

ostectomia.   

 

 

 

                                                           
26 Rompum® , Bayer Saúde Animal, São Paulo, S.P., Brasil 
27 Thiopentax®, Cristália, Itapira, S.P., Brasil. 
28 Cloreto de Potássio®, Halex Istar, Goiânia, G.O., Brasil.  
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Figura 23- Fotografias das tíbias de ovinos previamente à coleta dos espécimes ósseos para histologia  

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A: Região da ostectomia para coleta de espécime óssea para 

histologia de animal sem preenchimento com compósito; B: Região da 

ostectomia para coleta de espécime óssea para histologia de animal com 

preenchimento com compósito. 

 

 

 

6.3.5 Métodos de avaliação  

 

Neste item serão descritos os métodos de avaliação realizados durante o projeto de 

pesquisa.  

 

6.3.5.1 Avaliação Radiográfica  

 

As imagens radiográficas foram obtidas com emissor de raios-X portátil Modelo 

TR9029, e painel digital modelo Mark IIG30. A técnica de exposição radiográfica foi de 80 kV 

(Quilovolts) e tempo de exposição de 1,6 mAs (Miliamperes por segundo) em uma distância de 

um metro, entre o placa e o emissor. Os animais tiveram suas tíbias radiografadas no período 

pré-operatório (exame radiográfico de controle), transoperatório para orientação da posição 

onde foi realizada a falha óssea; no pós-operatório imediato, e posteriormente aos 30, 60 e 90 

dias de pós-operatório, para a observação da estabilidade dos implantes metálicos e evolução 

                                                           
29 Min X Ray – Northbrook - EUA 
30 Sound Eklin, Carlsbad- EUA 
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do processo de implantação dos biomateriais, bem como regeneração óssea. Para documentação 

foram realizadas sempre as projeções mediolateral (ML) e caudocranial (CC) (Figura 24).  

 

Figura 24- Fotografias do momento da realização do exame radiográfico  

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A: Projeção mediolateral; B: Projeção caudocranial. 

 

As imagens foram salvas e armazenadas em computador31. Posteriormente, as imagens 

radiográficas foram analisadas por dois avaliadores “blindados” para os grupos, que 

completaram ficha de avaliação subjetiva de escores de preenchimento do defeito ósseo, 

baseada na porcentagem de preenchimento ao longo do tempo, sendo (T1= 30 dias após 

cirurgia; T2= 60 dias após cirurgia; T3= 90 dias após cirurgia) (APÊNDICE C) para que fosse 

possível a realização de análise estatística. 

 

6.3.5.2 Avaliações Histológicas 

 

As avaliações histológicas foram realizadas no Laboratório de Patologia Experimental, 

do Departamento de Estomatologia, da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 

Paulo, Campus São Paulo, sob responsabilidade da Profa Dra. Luciana Corrêa. 

Os fragmentos ósseos foram armazenados em solução fixadora de paraformaldeído por 

48 horas. Posteriormente, foram submetidos ao processo de descalcificação, que se estendeu 

por um período de 3 meses. Lâminas foram confeccionadas para análise descritiva 

histomorfológica e morfométrica por microscopia de luz, sendo realizadas as colorações de 

Hematoxilina-Eosina/ Tricrômico de Masson. Todo o protocolo de descalcificação, 

diafanização, inclusão e confecção das lâminas estão descritas (ANEXO D). O processamento 

das amostras foi realizado no Laboratório Multiusuário de Histologia e Microscopia Eletrônica 

                                                           
31 Think Pad Lenovo – Carolina do Norte- EUA 
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do Departamento de Anatomia Humana do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB-III) da 

Universidade de São Paulo, Campus São Paulo.   

Para realização da histomorfometria do tecido ósseo neorformado, considerou-se apenas 

as lâminas dos animais pertencentes aos Grupos II e III, já que não foi observada formação 

óssea em animais do Grupo I, sendo utilizado hotspot de cortes histológicos para quantificar a 

área de trabéculas ósseas presentes na região do defeito ósseo. Foi utilizada a técnica de 

subtração de imagem RGB (red, green, blue) por meio do método de deconvolução da imagem.  

A técnica de subtração de imagem foi escolhida, pois o padrão de formação óssea 

apresentava-se fragmentado, na qual a delimitação entre tecido ósseo neoformado e tecido 

ósseo pré existente era irregular, além da presença de resquícios do compósito sobrepostos com 

tecido ósseo neoformado. Optou-se por padronizar para a mensuração, somente o tecido ósseo 

neoformado. Campos histológicos no aumento de 100x foram digitalizados utilizando 

microscópio óptico de luz32 e sistema de digitalização composto por câmera33 e software de 

aquisição e morfometria34. A intensidade de luz foi padronizada em todas as digitalizações. As 

imagens digitalizadas foram mantidas com formato RGB, resolução de 2048 x 1536 pixels e 

extensão jpg (Figuras 25 e 26).  

Em seguida, foram submetidas ao processo de deconvolução da cor utilizando plugin 

(Colour deconvolution) em outro software35. Esse método consiste na separação matemática de 

cores do espectro RGB (red, green, blue) em imagens com combinações de até 3 cores 

diferentes (Figuras 27 e 28). As lâminas digitalizadas estavam coradas pela técnica de 

Tricrômico de Masson, na qual a matriz óssea adquire coloração azulada. Foi utilizado então o 

plugin Masson Trichrome, o qual permitia a separação dos tons de azul dos demais tons 

presentes. Em seguida a área desse tom de azul foi quantificada pela seleção da cor (Figuras 29 

e 30), obtendo-se o dado em porcentagem.  Para cada animal, foram quantificados 5 hotspots 

de cortes histológicos. Ao final foi obtida uma média, sendo que tal mensuração possibilitou 

avaliar quantitativamente a resposta do tecido ósseo ovino frente a implantação do compósito, 

com e sem células-tronco mesenquimais.  

 Os valores obtidos foram registrados em tabela e submetidos a cálculo com o auxílio 

do software Microsoft Office Excel 2013®. As lâminas coradas com Hematoxilina-Eosina e 

                                                           
32 Leica®, modelo DM 2500, Mannheim, Alemanha 
33 Leica®, Modelo DFC 295, Mannheim, Alemanha 
34 Leica®, modelo LAS, Mannheim, Alemanha 
35 WCIF Image J 1.37a®, National Institute of Health, EUA 
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Tricrômico de Masson foram analisadas e descritas qualitativamente por profissional 

patologista.   

 

Figura 25- Interface do programa WCIF Image J 1.37a® da imagem original de hotspot de corte 

histológico de membro de ovino do Grupo II   

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Observa-se a imagem do campo original, aumento de 100x, da lâmina corada com Tricrômico 

de Masson, a ser utilizado para realizar a mensuração da porcentagem de osso neoformado membro de 

ovino do Grupo II.  
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Figura 26- Interface do programa WCIF Image J 1.37 a®  da imagem original de hotspot de corte 

histológico de membro de ovino do Grupo III  

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Observa-se a imagem do campo original, aumento de 100x, da lâmina corada com 

Tricrômico de Masson, a ser utilizado para realizar a mensuração da porcentagem de osso neoformado 

membro de ovino do Grupo III.  

 

Figura 27- Interface do programa WCIF Image J 1.37a® do processo de deconvolução da cor em lâmina 

histológica de membro de ovino do Grupo II, após a escolha do plugin Masson Trichrome  

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Observa-se o corte histológico de ovino do Grupo II, após a escolha do plugin Masson Trichrome, 

que gera imagens com espectro RGB de cores (red, green, blue) para a separação dos tons de azul. 
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Figura 28- Interface do programa WCIF Image J 1.37a® do processo de deconvolução da cor em lâmina 

histológica de membro de ovino do Grupo III, após a escolha do plugin Masson Trichrome  

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Observa-se o corte histológico de ovino do Grupo III, após a escolha do plugin Masson Trichrome, 

que gera imagens com espectro RGB de cores (red, green, blue) para a separação dos tons de azul. 

 

 

Figura 29 – Interface do programa WCIF Image J 1.37 a® utilizado para quantificação da área de tecido 

neoformado em membro de ovino do Grupo II 

  

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Em A vê-se a escala de cor escolhida para o processo de quantificação de tecido ósseo neoformado, 

em membro de ovino do Grupo II.  Em B e C é possível graduar as áreas em vermelho pelo rolamento da 

barra (seta preta). As áreas em azul claro ao fundo representam a matriz de tecido conjuntivo presentes na 

medula óssea.  Após escolha dos melhores tons que indicam o trabeculado ósseo, obtêm-se a porcentagem 

de tecido ósseo neoformado (retângulo vermelho) em D.  
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Figura 30 – Interface do programa WCIF Image J 1.37 a® utilizado para quantificação da área de tecido 

neoformado em membro de ovino do Grupo III  

  

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Em A vê-se a escala de cor escolhida para o processo de quantificação de tecido ósseo neoformado, 

em membro de ovino do Grupo III.  Em B e C é possível graduar as áreas em vermelho pelo rolamento da barra 

(seta preta). As áreas em azul claro ao fundo representam a matriz de tecido conjuntivo presentes na medula 

óssea. Após escolha dos melhores tons que indicam o trabeculado ósseo, obtêm-se a porcentagem de tecido 

ósseo neoformado (retângulo vermelho) em D.  

 

 

6.3.6 Avaliação estatística   

  

 A seguir serão descritas técnicas de análises estatísticas utilizadas na pesquisa.  

 

6.3.6.1 Dados de imagens radiográficas  

 

Foram digitados os dados no programa Excel e posteriormente exportados para o 

programa SPSS v. 20.0 para análise estatística. Foram descritas as variáveis pela mediana, o 

intervalo interquartil (percentis 25 e 75), os valores mínimos e máximos. Foram comparados os 

escores entre os grupos pelo teste de Kruskal-Wallis e após a ordenação por postos do escore 

estes foram comparados pelo teste post hoc de Tukey. A comparação entre os tempos foi 

realizada através do teste de Friedman, e as comparações múltiplas através do teste de 

Wilcoxon, cujas significâncias foram ajustadas para comparações múltiplas pela correção de 

Bonferroni. A concordância entre observadores foi realizada através do coeficiente Kappa de 

concordância. Foi considerado um nível de significância de 5% para as comparações 

estabelecidas. 
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6.3.6.2 Dados histológicos  

 

 Foram digitados os dados no programa Excel e posteriormente exportados para o 

programa SPSS v. 20.0 para análise estatística. Foram descritas as variáveis pela média, 

mediana, desvio padrão, valores mínimos e máximos. Foi comparado o percentual de tecido 

ósseo neoformado entre os grupos pelo teste de Mann Whitney. Foi considerado um nível de 

significância de 5% para as comparações estabelecidas. 
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7 RESULTADOS  

 

 Serão apresentados a seguir os resultados obtidos durante a pesquisa.  

 

7.1 PARTE I (RATOS)  

 

7.1.1 Manejo dos animais  

 

 Os animais que participaram da pesquisa eram oriundos do Biotério do Departamento 

de Patologia da FMVZ-USP, portanto já estavam ambientados ao local que permaneciam após 

os procedimentos cirúrgicos. Duas semanas antes das cirurgias foram manipulados diariamente, 

para que se adaptassem ao manejo de contato direto com as pessoas que fariam os 

procedimentos pós-operatórios.   

  

7.1.2 Protocolo anestésico e analgésico 

 

 Tanto o protocolo para procedimento cirúrgico, como os fármacos utilizados para 

analgesia apresentaram resultados satisfatórios, uma vez que não houve intercorrência durante 

os procedimentos operatórios. No pós-operatório, apenas três animais submetidos ao 

procedimento de ostectomia em calvária apresentaram sinais de desconforto, sendo necessário 

uso de medicação de resgate.  

 

7.1.3 Procedimento cirúrgico  

 

 A técnica cirúrgica possibilitou fácil acesso a calvária, para que a padronização de 

ostectomia no antímero esquerdo fosse respeitada. Apesar da não utilização de aparato para 

fixação da cabeça (estereotáxico) dos animais durante os procedimentos cirúrgicos, as mesmas 

se mantiveram estáveis durante perfuração com trefina. Apenas um animal com implante 

CNQH enriquecido com CTMO em subcutâneo apresentou sinais de infecção da ferida 

cirúrgica. Todos foram mantidos com as suturas de pele até o momento da eutanásia.  
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7.1.4 Métodos de avaliação  

 

 A seguir serão apresentados os resultados das avaliações histológicas do subcutâneo e 

da calvária. 

 

7.1.4.1 Avaliação histológica do tecido subcutâneo 

  

 Os achados microscópicos obtidos por avaliações histológicas do tecido subcutâneo 

foram dispostos de maneira descritiva, divididos de acordo com o grupo e período de tempo  

 estudado.  

 

PERÍODO DE ESTUDO DE 7 DIAS  

 

Grupo controle (Grupo  I) 

 

 Neste grupo foi observado faixa de tecido conjuntivo denso não modelado com presença 

de feixes de fibras colágenas, e poucos vasos sanguíneos. Em derme e hipoderme observou-se 

discreto a moderado infiltrado inflamatório predominantemente histiocítico e em menor grau 

linfocitário, com poucas células gigantes multinucleadas fagocitando estruturas de morfologia 

circular, apresentando camada externa refringente e centro eosinofílico (500 mícrones, 

aparentemente fio de sutura)  (Figura 31).   
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Figura 31- Fotomicrografia de microscopia de luz  de tecido subcutâneo de rato coletado 7 

dias após a cirurgia. 

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Em derme e hipoderme nota-se discreto a moderado infiltrado 

inflamatório. (Coloração Hematoxilina-Eosina, aumento original de 4X).  

  

Grupo com CNQH (Grupo III) 

 

Foi observada na hipoderme estrutura de matriz mineralizada, de coloração enegrecida 

com características amorfas, sugerindo resquícios do compósito. Notou-se em seu interior 

discreto grau de resposta inflamatória do tipo linfocítica-plasmocítica e histiocítica em menor 

grau, assim como pequenas áreas de hemorragia. Contornando a matriz mineralizada, observou-

se cápsula de tecido fibroso, com discreto a moderado infiltrado inflamatório e angiogênese. 

Não foram observadas alterações dignas de nota em epiderme ou camada muscular interna 

(Figura 32).  
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Figura 32- Fotomicrografia de microscopia de luz de tecido subcutâneo de rato, com compósito, 

coletado 7 dias após a cirurgia.  

 
Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A: Discreto a moderado infiltrado inflamatório e angiogênese. (Coloração 

Hematoxilina-Eosina, aumento original de 4X).  B: Resquícios do compósito (seta azul ). 

(Coloração Hematoxilina-Eosina, aumento original de 20X). 

 

 

Grupo com CNQH e CTMO (Grupo  V) 

 

Neste grupo observou-se matriz mineralizada na hipoderme, de coloração enegrecida e 

características amorfas, sugerindo resquícios do compósito e em seu interior moderada resposta 

inflamatória do tipo linfocítica-plasmocítica e histiocítica, assim como áreas moderadas de 

hemorragia. Notou-se que a estrutura é contornada por cápsula de tecido fibroso e moderado 

infiltrado inflamatório, com presença de algumas células gigantes multinucleadas, áreas 

extensas de hemorragia e angiogênese. Não foram observadas alterações dignas de nota em 

camada muscular interna (Figura 33).   
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Figura 33- Fotomicrografia de microscopia de luz  de tecido subcutâneo de rato, com compósito e 

células-tronco, coletado 7 dias após a cirurgia. 

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A: Moderada resposta inflamatória linfocítica-plasmocítica. (Coloração Hematoxilina-

Eosina, aumento original de 4X). Resquícios do compósito com células-tronco (seta verde). 

(Coloração Hematoxilina-Eosina, aumento original de 20X) 

 

PERÍODO DE ESTUDO DE 30 DIAS  

 

Grupo controle (Grupo II) 

 

Neste grupo foi observado faixa espessa de tecido conjuntivo denso não modelado, com 

presença de feixes de fibras colágenas, denotando processo cicatricial fisiológico  (Figura 34). 
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Figura 34- Fotomicrografia de microscopia de luz  de tecido subcutâneo de rato coletado 

30 dias após a cirurgia. 

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Espessa faixa de tecido conjuntivo denso não modelado. (Coloração 

Hematoxilina-Eosina, aumento original de 4X).  

 

 

Grupo com CNQH (Grupo IV) 

 

Foi observada na hipoderme estrutura de matriz mineralizada, em seu interior  discreto 

grau de resposta inflamatória do tipo linfocítica-plasmocítica e histiocítica com poucas células 

gigantes multinucleadas. A estrutura é contornada por uma fina cápsula de tecido fibroso e 

discreto infiltrado inflamatório, com áreas de hemorragia. No interior dos vasos sanguíneos da 

região periférica a estrutura observa-se conteúdo mineralizado dentro do vaso. Na derme e 

hipoderme são observadas áreas de infiltrado histiocítico com formação de células gigantes 

multinucleadas e pigmento escuro (marrom) no citoplasma. Resquícios do compósito são 

observados. Não foram observadas alterações dignas de nota em camada muscular interna 

(Figura 35).  
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Figura 35- Fotomicrografia de microscopia de luz de tecido subcutâneo de rato, com compósito, coletado 

30 dias após a cirurgia. 

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A: Fina cápsula de tecido fibroso e discreto infiltrado inflamatório (Coloração Hematoxilina-

Eosina, aumento original de 4X).  B: Resquícios do compósito (seta azul). (Coloração Hematoxilina-

Eosina, aumento original de 20X). 

 

Grupo com CNQH e CTMO (Grupo VI) 

 

Observou-se na hipoderme estrutura de matriz mineralizada e em seu interior moderada 

a intensa resposta inflamatória do tipo histiocítica e linfocítica com presença de células gigantes 

multinucleadas e  áreas de hemorragia. A estrutura é contornada por fina camada de cápsula de 

tecido fibroso e discreto infiltrado inflamatório.  Resquícios do compósito são observados.  Não 

foram observadas alterações dignas de nota em camada muscular interna  (Figura 36).  

 

Figura 36- Fotomicrografia de microscopia de luz  de tecido subcutâneo de rato, com compósito e células-

tronco, coletado 30 dias após a cirurgia. 

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A: Fina cápsula de tecido fibroso. (Coloração Hematoxilina-Eosina, aumento original de 

4X). Resquícios do compósito com células-tronco (seta verde). (Coloração Hematoxilina-Eosina, 

aumento original de 20X). 

 

 



95 
 

7.1.4.2 Avaliação histológica da calvária  

 

 A análise descritiva das lâminas coradas com HE é apresentada em fotomicrografias, e 

os resultados obtidos através da histomorfologia por escore são apresentados na forma de 

tabelas, divididos de acordo com o grupo e período de tempo estudados.   

 

PERÍODO DE ESTUDO DE 20 DIAS  

 

Grupo controle (Grupo VII)  

 

Neste grupo foi observado quantidade moderada de vasos neoformados, presença de 

quantidade moderada de feixes de fibras colágenas, representando processo cicatricial 

fisiológico na região da falha óssea (Figura 37).  

 

Figura 37- Fotomicrografia de microscopia de luz  de calvária de rato, 20 dias após ostectomia. 

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Presença de quantidade moderada de feixes de fibras colágenas. Acima da linha 

pontilhada azul, está representado tecido ósseo pré-existente e abaixo, tecido ósseo 

neoformado. (Coloração Hematoxilina-Eosina, aumento original de 10X) 

 

 

Grupo com CNQH (Grupo IX) 

 

 Neste grupo foi observado infiltrado inflamatório discreto com predomínio de 

mononucleares, escassez de vasos neoformados. Deposição de material amorfo e eosinofílico 
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(colágeno). Resquícios do compósito pode ser observado entremeado ao tecido ósseo 

neoformado, em conectividade com tecido ósseo pré-existente (Figura 38).   

 

Figura 38- Fotomicrografia de microscopia de luz  de calvária de rato com compósito, 20 dias 

após ostectomia. 

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Deposição de material amorfo e eosinofílico (colágeno). Seta azul demonstrando 

resquícios do compósito. (Coloração Hematoxilina-Eosina, aumento original de 10X) 

 

Grupo com CNQH e CTMO (Grupo XI) 

 

 Neste grupo foi observado infiltrado inflamatório moderado com predomínio de 

mononucleares, presença de vasos neoformados. Deposição de material amorfo e eosinofílico 

(colágeno). Resquícios do compósito pode ser observado entremeado ao tecido ósseo 

neoformado, em conectividade com tecido ósseo pré-existente (Figura 39).   
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Figura 39- Fotomicrografia de microscopia de luz  de calvária de rato com compósito e 

células-tronco, 20 dias após ostectomia. 

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda:  Deposição de material amorfo e eosinofílico (colágeno). Seta verde demonstrando 

resquícios do compósito. (Coloração Hematoxilina-Eosina, aumento original de 10X) 

 

PERÍODO DE ESTUDO DE 60 DIAS  

 

Grupo controle (Grupo VIII) 

 

Neste grupo foi observado presença de quantidade moderada de feixes de fibras 

colágenas, representando processo cicatricial fisiológico na região da falha óssea (Figura 40).  
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Figura 40- Fotomicrografia de microscopia de luz  de calvária de rato, 60 dias após ostectomia. 

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Presença de quantidade moderada de feixes de fibras colágenas. À esquerda da 

linha pontilhada azul, está representado tecido ósseo pré-existente e à direita, tecido ósseo 

neoformado. (Coloração Hematoxilina-Eosina, aumento original de 10X) 

 

Grupo com CNQH (Grupo X) 

  

 Neste grupo foi possível observar infiltrado inflamatório discreto com predomínio de 

mononucleares, com presença de grande quantidade de feixes de fibras colágenas além de  

escassez de vasos neoformados. Observa-se presença de osteoclastos e resquícios do compósito 

entremeado ao tecido ósseo neoformado, em  conectividade com tecido ósseo pré-existente 

(Figura 41) .  
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Figura 41- Fotomicrografia de microscopia de luz  de calvária de rato com compósito, 60 dias 

após ostectomia. 

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019). 

Legenda: Escassez de vasos neoformados, com presença de grande quantidade de feixes de 

fibras colágenas. Infiltrado inflamatório discreto com predomínio de mononucleares, 

resquícios de compósito (seta azul), (Coloração Hematoxilina-Eosina, aumento original de 

10X). 

 

 

Grupo com CNQH e CTMO (Grupo XII) 

 

Neste grupo foi possível observar presença de infiltrado inflamatório discreto com 

predomínio de mononucleares, presença de feixes de fibras colágenas e escassez de vasos 

neoformados. Observou-se presença de osteoclastos e resquícios escassos do compósito em 

tecido neoformado, em conectividade com tecido pré-existente (Figura 42).  
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Figura 42- Fotomicrografia de microscopia de luz  de calvária de rato com compósito e células-

tronco, 60 dias após ostectomia. 

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Infiltrado inflamatório discreto com predomínio de mononucleares, presença de 

feixes de fibras colágenas e escassez de vasos neoformados. Presença de osteoclastos (seta 

amarela). (Coloração Hematoxilina-Eosina, aumento original de 10X). 

 

 

A partir das avaliações por escore dos aspectos histomorfológicos do reparo ósseo nas 

calvárias, foi possível comparar os diferentes grupos aos 20 e 60 dias pós-operatórios.  

 

Dia 20 

Quando comparados os grupos em relação às variáveis histopatológicas houve diferença 

para o infiltrado inflamatório (P=0,005) sendo que os Grupos VII e IX tiveram pontuações mais 

baixas que o Grupo XI. Também houve diferença estatisticamente significativa para o escore 

no tecido de granulação (P=0,004), osteoclastos (P=0,003), e neoformação óssea (P=0,021), 

tendo o Grupo VII valores mais baixos que os Grupos IX e XI. Em relação aos vasos 

neoformados houve diferença significativa (P=0,021), e esta diferença localizou-se entre os 

Grupos VII e XI, grupo que tiveram valores mais altos. O Grupo IX não teve diferença 

estatisticamente significativa com os outros dois grupos (Tabela 1). 
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Dia 60 

Quando comparados os grupos em relação às variáveis histopatológicas houve diferença 

para o tecido de granulação (P=0,001) e neoformação óssea (P=0,001) sendo que o Grupo VIII 

teve valores mais baixos que os Grupos X e XII. Também houve diferença estatisticamente 

significativa para o escore osteoclastos (P=0,015), e esta diferença localizou-se entre os Grupos 

VIII e X, este último com valores mais altos. Em relação aos vasos neoformados, houve 

diferença significativa (P=0,030), e esta diferença localizou-se entre o Grupo X e os outros dois 

grupos, que tiveram valores mais baixos (Tabela 1).   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Tabela comparativa da análise histopatológica entre os Grupos das calvárias dos ratos  nos dias 20 e 60 pós-ostectomia 

  Dia 20 
 

Dia 60 
 

Grupo VII  Grupo IX Grupo XI 
 

Grupo VIII Grupo X Grupo XII 
 

Mediana Percentis Mediana Percentis Mediana Percentis P Mediana Percentis Mediana Percentis Mediana Percentis P 

25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 

Inf.inflamatório 0,0a 0,0 1,5 1,0a 1,0 1,0 3,0b 3,0 4,0 0,005 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,5 1,0 1,0 1,0 0,212 

Tecido de 

granulação 

3,0a 3,0 3,0 4,0b 4,0 4,0 4,0b 3,5 4,0 0,004 2,0a 1,5 2,0 3,0b 3,0 3,0 3,0b 3,0 3,0 0,001 

Necrose 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,999 

Osteoclastos 1,0a 0,0 1,5 3,0b 3,0 3,0 4,0b 3,0 4,0 0,003 0,0a 0,0 1,0 2,0b 1,0 2,0 1,0a,b 1,0 1,0 0,015 

Vasos 

neoformados 

1,0a 1,0 2,5 3,0a,b 3,0 3,0 4,0b 2,5 4,0 0,021 1,0a 1,0 1,0 2,0b 1,0 2,0 1,0a 1,0 1,0 0,030 

Neoformação 

óssea 

2,0a 1,5 2,0 3,0b 3,0 3,0 3,0b 2,0 3,5 0,021 2,0a 2,0 2,0 3,0b 3,0 3,0 3,0b 3,0 3,0 0,001 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019). 

Dados comparados pelo teste de Kruskal Wallis. a,b:letras diferentes representam diferenças estatisticamente significativas. Inf.:infiltrado. 

Grupos VII e VIII: Controle 

Grupos IX e X: Compósito 

Grupos XI e XII: Compósito com CTMO  

1
0
2
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7.2 PARTE II (OVELHAS) 

 

7.2.1 Manejo dos animais  

  

 Os animais que participaram da pesquisa eram provenientes de criatórios com manejo 

extensivo. O intervalo entre chegada dos ovinos e procedimento cirúrgico foi de sessenta dias, 

sendo fundamental para adaptação ao novo alojamento, contato direto com pessoas, exames e 

manipulação diária. Durante esse período foi possível a introdução de dieta balanceada à base 

de feno de gramíneas e concentrado, além de identificação por brincos, tosquia, casqueamento, 

imunização, administração de antiparasitários. 

Todos os animais se adaptaram rapidamente ao penso rígido, deitando e levantando com 

facilidade sem acidentes. Após aproximandamente 30 dias da cirurgia, três animais 

apresentaram escaras resultantes da imobilização, na região das sobreunhas e calcâneo. Esses 

animais tiveram suas feridas tratadas, periodicamente por limpeza com soluções antisépticas e 

pomadas com antibióticos, estas cicatrizaram sem intercorrências. Após 60 dias de cirurgia, 

quando o penso rígido foi  substituido por calha plantar com apoio do casco  ao solo, os animais 

também se adaptaram rapidamente, sem nenhuma intercorrência. Para os exames radiográficos 

e trocas de curativos, os animais eram contidos em decúbito lateral direito, em superfície 

acolchoada, sem mostrar-se arredios, sendo dado apoio físico para levantar, não necessitando 

de sedação.   

   

7.2.2 Protocolo anestésico e analgésico 

 

 Os fármacos utillizados tanto no momento da cirurgia como para analgesia, 

apresentaram resultados satisfatórios, uma vez que não houve intercorrências durante os 

procedimentos cirúrgicos. No período pós-operatório, somente os animais com as feridas pelo 

decorrentes da imobilização demonstraram sinais de desconforto, sendo utilizada medicação 

anti-inflamatória não-esteroidal, meloxican (0,1 mg/kg, IM, SID por 3 dias), com resultados 

satisfatórios.  

   

7.2.3 Procedimento cirúrgico  

 

 Neste estudo, a ostectomia foi realizada pelo acesso dorsomedial na tíbia, o que facilitou  

a técnica  osteossíntese, bem como, permitiu proteção adequada das feridas cirúrgicas no 
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período pós-operatório. Os exames radiográficos realizados no período trans-operatório foram 

de suma importância para padronização da técnica cirúrgica. A utilização da membrana 

biológica na região das falhas, também foi importante, nos grupos tratados, para que o 

biomaterial não se deslocasse.  

 

7.2.4 Métodos de avaliação  

 

 A seguir serão apresentados os resultados das avaliações radiográficas e histológicas.  

 

7.2.4.1 Avaliação radiográfica  

   

 As avaliações radiográficas no intervalo de tempo e nas projeções em que foram 

realizadas permitiram acompanhamento de todo o processo de preenchimento da falha óssea, 

tanto no Grupo I (Controle), quanto no Grupo II (Compósito) e Grupo III (Compósito e CTMO). 

Essas avaliações periódicas permitiram o acompanhamento da estabilidade dos implantes 

metálicos aplicados na osteossíntese, bem como o processo de consolidação óssea na ausência 

ou presença do compósito (Figuras 43, 44, 45 e 46).   

 

Figura 43- Fotografia de imagem radiográfica do compósito  

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Compósito implantado nos Grupos II e III.  
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Figura 44 - Fotografia de imagens radiográficas de tíbias de ovinos do Grupo I  

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A: Imagem radiográfica na projeção caudocranial 30 dias após ostectomia. B: Imagem 

radiográfica na projeção caudocranial 60 dias após ostectomia. C: Imagem radiográfica na projeção 

caudo-cranial 90 dias após ostectomia. D: Imagem radiográfica na projeção lateromedial 30 dias após 

ostectomia. E:Imagem radiográfica na projeção lateromedial 60 dias após ostectomia. F: Imagem 

radiográfica na projeção lateromedial 90 dias após ostectomia. 
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Figura 45- Fotografia de imagens radiográfica de tíbias de ovinos do Grupo II  

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A: Imagem radiográfica na projeção caudocranial 30 dias após ostectomia. B: Imagem 

radiográfica na projeção caudocranial 60 dias após ostectomia. C: Imagem radiográfica na projeção 

caudo-cranial 90 dias após ostectomia. D: Imagem radiográfica na projeção lateromedial 30 dias após 

ostectomia. E:Imagem radiográfica na projeção lateromedial 60 dias após ostectomia. F: Imagem 

radiográfica na projeção lateromedial 90 dias após ostectomia. 
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Figura 46- Fotografia de imagens radiográficas de tíbias de ovinos do Grupo III  

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A: Imagem radiográfica na projeção caudocranial 30 dias após ostectomia. B: Imagem 

radiográfica na projeção caudocranial 60 dias após ostectomia. C: Imagem radiográfica na projeção 

caudo-cranial 90 dias após ostectomia. D: Imagem radiográfica na projeção lateromedial 30 dias após 

ostectomia. E:Imagem radiográfica na projeção lateromedial 60 dias após ostectomia. F: Imagem 

radiográfica na projeção lateromedial 90 dias após ostectomia. 

 

 

Em determinado momento, como em T3 no Grupo II observou-se nitidamente diferença da 

radiopacidade na região da falha óssea, comparados aos outros grupos.  

A partir das avaliações por escore dos aspectos radiográficos do preenchimento ósseo das 

falhas em tíbias, foi possível comparar os diferentes grupos em (T1= 30 dias após cirurgia; T2= 

60 dias após cirurgia; T3= 90 dias após cirurgia) por dois avaliadores diferentes.  
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A Tabela 2 e o Gráfico 1 demonstram a comparação do escore entre os tempos e entre 

os grupos conforme Avaliador 1. Foram comparados os valores obtidos pelo Avaliador 1, não 

havendo mudança ao longo do tempo no Grupo I (P=0,368) nem no Grupo III (P=0,926). Já 

para o Grupo II houve diferença estatisticamente significativa ao longo do tempo (P=0,011), 

porém ao realizar o ajuste de Bonferroni para comparações múltiplas não foi possível detectar 

esta diferença. Houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos no Tempo 1 

(P=0,016), no Tempo 2 (P=0,011) e no Tempo 3 (P=0,041). No Tempo 1 as diferenças foram 

entre o Grupo I que teve valores inferiores ao Grupo III (P=0,005). No Tempo 2 o Grupo I 

apresentou valores inferiores aos outros dois grupos (P=0,007 comparado com o Grupo II e 

P=0,007 comparado ao Grupo III). No Tempo 3 a diferença foi entre o Grupo I que apresentou 

valores inferiores ao Grupo II (P=0,027).  

 

Tabela 2- Tabela comparativa do escore entre os tempos e entre os grupos para Avaliador 1 

Grupo Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 P entre tempos* 

I 
    

0,368  
Mediana 1,0 1,0 1,0   
Mínimo 1,0 1,0 1,0   
Máximo 1,0 1,0 2,0   
Percentil 25 1,0 1,0 1,0   
Percentil 75 1,0 1,0 1,3  

II 
    

0,011  
Mediana 1,5 2,0 3,0   
Mínimo 1,0 1,0 1,0   
Máximo 2,0 3,0 4,0   
Percentil 25 1,0 1,8 1,8   
Percentil 75 2,0 3,0 4,0  

III 
    

0,926  
Mediana 2,0 2,0 2,5   
Mínimo 1,0 1,0 1,0   
Máximo 3,0 3,0 4,0   
Percentil 25 1,8 1,8 1,0   
Percentil 75 2,3 3,0 3,3  

P entre grupos**  0,016 0,011 0,041  

 Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

*Teste de Friedman; **Teste de Kruskal Wallis 

Grupo I= Controle 

Grupo II= Compósito 

Grupo III= Compósito e CTMO 
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Gráfico 1- Gráfico comparativo ao longo do tempo e dos grupos para o Avaliador 1 

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

 

A Tabela 3 e o Gráfico 2 demonstram a comparação do escore entre os tempos e entre 

os grupos conforme o Avaliador 2. Foram comparados os valores indicados pelo Avaliador 2, 

não havendo mudança ao longo do tempo no Grupo I (P=1,000). Já para o Grupo II e Grupo III 

houve diferença estatisticamente significativa ao longo do tempo (P=0,018 e P=0,015 

respectivamente). Para os dois grupos, no momento da realização do ajuste para comparações 

múltiplas, estas significâncias estatísticas não ficam evidenciadas. Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos no Tempo 1 (P=0,150), porém houve diferenças 

no Tempo 2 (P=0,023) e no Tempo 3 (P=0,004). No Tempo 2 o Grupo I teve valores inferiores 

ao Grupo II (P=0,009). No Tempo 3 as diferenças foram entre o Grupo I, que teve valores 

inferiores ao Grupo II (P=0,001) e ao Grupo III (P=0,003).  
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Tabela 3- Tabela comparativa do escore entre os tempos e entre os grupos para Avaliador 2 

Grupo Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 P entre tempos* 

I 
    

1,000  
Mediana 1,0 1,0 1,0   
Mínimo 1,0 1,0 1,0   
Máximo 1,0 1,0 1,0   
Percentil 25 1,0 1,0 1,0   
Percentil 75 1,0 1,0 1,0  

II 
    

0,018  
Mediana 1,5 2,0 2,5   
Mínimo 1,0 1,0 2,0   
Máximo 3,0 3,0 4,0   
Percentil 25 1,0 1,8 2,0   
Percentil 75 2,3 3,0 3,3  

III 
    

0,015  
Mediana 1,0 1,5 2,5   
Mínimo 1,0 1,0 1,0   
Máximo 2,0 3,0 3,0   
Percentil 25 1,0 1,0 1,8   
Percentil 75 2,0 2,3 3,0  

P entre grupos**  0,150 0,023 0,004  

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

*Teste de Friedman; **Teste de Kruskal Wallis 

Grupo I= Controle 

Grupo II= Compósito 

Grupo III= Compósito e CTMO 
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Gráfico 2- Gráfico comparativo ao longo do tempo e dos grupos para o Avaliador 2 

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

 

Em relação a concordância entre os avaliadores, no Tempo 1 os avaliadores 

concordaram em 61,1% das observações, e esta concordância foi não significativa 

(Kappa=0,24, P=0,210). Já no Tempo 2 eles concordaram em 72,3% concordando de forma 

moderada e estatisticamente significativa (Kappa=0,55, P=0,001). Também no Tempo 3 eles 

concordaram de forma estatisticamente significativa e moderada em 66,7% das observações 

(Kappa=0,53, P=<0,001). 

 

7.2.4.2 Avaliação histológica  

 

 Os resultados das leituras das lâminas serão apresentados a seguir.  
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7.2.4.2.1 Descrição histomorfológica  

 

 A análise  histomorfológica das lâminas foi realizada nos animais dos Grupos I, II e III, 

sendo possível registrar o padrão organizacional do tecido ósseo ovino e obter parâmetros para 

compará-los.  

 

Grupo I  

 

Foram observados cortes semi-seriados corados em Hematoxilina-eosina (HE) e 

Tricrômico de Masson. Nos cortes em HE (Figura 47 A e B), nota-se perda de continuidade de 

tecido ósseo medular, exibindo trabéculas ósseas coalescentes, entremeadas por tecido 

conjuntivo denso, compatível com o tecido ósseo pré-existente (OP) (Figura 47A). No interior 

do defeito ósseo (DO), nota-se tecido conjuntivo denso, composto por fibras colágenas 

dispostas em vários sentidos, sem um padrão de remodelamento (Figura 47A). Em maior 

aumento, observa-se ausência de células e de vasos sanguíneos, sugestivo de cicatriz fibrosa 

(Figura 47B). No corte corado em Masson (Figura 47C) em outra região, nota-se a presença de 

tecido conjuntivo com o mesmo padrão observado em HE, sem a presença de tecido ósseo 

neoformado. 
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Figura 47- Fotomicrografia de microscopia de luz de fragmento ósseo de ovino do Grupo I  

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: A: Área do defeito ósseo (DO) adjacente ao tecido ósseo pré-existente (OP), exibindo tecido 

conjuntivo denso (Coloração Hematoxilina Eosina, aumento original de 50X). B: Detalhe da região do 

defeito ósseo, com tecido conjuntivo denso acelular (Coloração Hematoxilina Eosina, aumento original de 

100X). C: Outra região de defeito ósseo, confirmando a ausência de neoformação óssea (Coloração 

Tricrômico de Masson, aumento original de 100X). 

 

 

Grupo II 

  

Foram observados cortes semi-seriados corados em Hematoxilina-eosina (HE) e 

Tricrômico de Masson. Nos cortes corados em HE (Figura 48), nota-se na região do defeito 

ósseo (DO), presença de material exógeno ora de coloração escurecida, ora eosinofílico, 

entremeado por tecido conjuntivo denso, com fibras colágenas bem coalescentes, originando 

um padrão de matriz homogêneo. Nos cortes corados em Masson (Figuras 49 a 51), foi possível 

verificar que partículas do material exógeno adquiriram um padrão de matriz óssea imatura, 

porém sem coalescência, originando focos isolados preenchendo o defeito ósseo. Em algumas 

áreas, no interior do defeito ósseo, foi possível reconhecer trabéculas ósseas neoformadas, em 

meio a tecido conjuntivo delicado (Figura 50). Não foi observada reação de corpo estranho. 
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Figura 48- Fotomicrografia de microscopia de luz de fragmento ósseo de ovino do Grupo II 

demonstrando interface do defeito e osso pré-existente  

 
Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Região do defeito ósseo (DO) adjacente a osso pré-existente (OP), exibindo 

material exógeno (setas) circundado por tecido conjuntivo denso. (Coloração 

Hematoxilina- Eosina, Aumento original de 100X). 

 

 

Figura 49- Fotomicrografia de microscopia de luz de fragmento ósseo de ovino do 

Grupo II demonstrando material exógeno e matriz óssea.  

 
Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Outra região de defeito ósseo (DO), com grande quantidade de material 

exógeno () e focos isolados de matriz óssea (setas). (Coloração Tricrômico de Masson, 

Aumento original de 50X). 

 



115 
 

 

 

Figura 50- Fotomicrografia de microscopia de luz de fragmento ósseo de ovino do 

Grupo II demonstrando região central do defeito   

 
Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Região central do defeito, com presença de trabécula óssea neoformada (TO), 

material exógeno ainda em grande quantidade () e focos de matriz óssea não 

mineralizada (setas). (Coloração Tricrômico de Masson, Aumento original de 100X). 

 

 

Figura 51- Fotomicrografia de microscopia de luz de fragmento ósseo de ovino do 

Grupo II evidenciando material exógeno   

 
Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Em maior aumento, evidenciando as áreas de matriz óssea isoladas (setas), 

com remanescentes do material exógeno () (Coloração Tricrômico de Masson, 

Aumento original de 400X). 
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Grupo III 

 

Foram observados cortes semi-seriados corados em Hematoxilina-eosina (HE) e 

Tricrômico de Masson. Nos cortes corados em HE (Figura 52), observou-se um padrão 

histológico similar ao do Grupo II, com o defeito ósseo preenchido por material exógeno, 

originando agregados distintos em meio a matriz de colágeno. Nos cortes corados em Masson 

(Figuras 53 a 55), o material exógeno exibiu coloração e densidade compatível com matriz 

óssea, originando focos isolados, similarmente ao descrito para o Grupo II. Em algumas regiões, 

o material exógeno exibiu coloração enegrecida e partículas menores. Na região central do 

defeito, trabéculas ósseas neoformadas foram detectadas, em continuidade ao material exógeno 

e à matriz colagênica (Figura 54). Não se detectou atividade de aposição ou indução tecidual, 

bem como outra reação tecidual derivada das células-tronco. Não foi observada reação de corpo 

estranho. 

 

 

Figura 52- Fotomicrografia de microscopia de luz de fragmento ósseo de ovino do Grupo 

III demonstrando interface do defeito e osso pré-existente (OP) 

 
Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda:  Região do defeito ósseo, exibindo vários padrões teciduais gerados pelo 

compósito, incluindo pequenas partículas enegrecidas (setas) e material eosinófílico () 

(Coloração Hematoxilina Eosina, Aumento original de 50X). 
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Figura 53- Fotomicrografia de microscopia de luz de fragmento ósseo de ovino do Grupo 

III demonstrando material exógeno 

 
Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Focos isolados de material exógeno na região do defeito ósseo (), com padrão 

e coloração similar ao de matriz óssea. Partículas enegrecidas compatíveis com material 

exógeno também se fazem presentes (setas), principalmente na região adjacente ao osso 

pré-existente (OP) (Coloração Tricrômico de Masson, Aumento original de 100X). 

 

 

 

Figura 54- Fotomicrografia de microscopia de luz de fragmento ósseo de ovino do Grupo 

III demonstrando região central do defeito  

 
Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Região central do defeito ósseo, exibindo trabécula óssea (TO) neoformada, em 

meio a remanescentes de material exógeno ( e setas) (Coloração Tricrômico de Masson, 

Aumento original de 100X). 
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Figura 55- Fotomicrografia de microscopia de luz de fragmento ósseo de ovino do 

Grupo III evidenciando matriz óssea  

 
Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

Legenda: Em maior aumento, nota-se a matriz gerada pelo material exógeno, similar 

a matriz óssea (Coloração Tricrômico de Masson, Aumento original de 400X). 

 

 

7.2.4.2.2 Análise histomorfométrica  

 

Foram coletados os dados do percentual de tecido ósseo neoformado nos Grupos I, II e 

III. Em cada grupo, foram analisados os dados de 5 campos histológicos pertencentes a 6 

animais por grupo. Cada animal foi representado pela média dos seus campos, e medidas 

descritivas como média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo são apresentados para os 

Grupos II e III. No Grupo I não foi observada formação de tecido ósseo.  

Quando comparados os percentuais de tecido ósseo neoformado nos dois grupos, é 

possível observar que os dois grupos se comportaram de forma semelhantes do ponto de vista 

estatístico (P=0,699). Na Tabela 4 são apresentados estes resultados.  
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Tabela 4- Tabela comparativa de percentual de tecido ósseo neoformado entre os grupos.   
Grupo II 

n=6 

Grupo III 

n=6 

P 

 
Média 25,11 24,44 0,699 

Mediana 25,65 22,77 
 

Desvio padrão 6,64 4,40 
 

Mínimo 15,62 19,04 
 

Máximo 33,21 30,18 
 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

*valor P obtido pelo teste de Mann Whitney. 

Grupo II= Compósito 

Grupo III= Compósito e CTMO 

 

No Gráfico 3 são apresentados os resultados, e fica evidenciada a falta de diferença na 

distribuição do percentual de tecido ósseo neoformado entre os grupos.  

 

Gráfico 3 - Gráfico comparativo do percentual de tecido ósseo neoformado entre os grupos. 

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 
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8 DISCUSSÃO  

 

Os resultados da pesquisa suportam o uso do compósito de nanotubo de carbono, 

quitosana e hidroxiapatita como substituto ósseo para uso em casos de falhas ósseas em animais. 

Uma vez que foi observada a interação biológica dos animais ao biomaterial, enriquecido ou 

não com células-tronco, avaliados por meio de exames de imagem e histológicos, identificou-

se a biocompatibilidade e potencial osteocondutor do mesmo.  

 

Escolha do compósito de nanotubo de carbono, quitosana e hidroxiapatita 

 

 Substitutos ósseos são potenciais coadjuvantes no tratamento de fraturas em grandes 

animais, porque nessas espécies pode ocorrer perda de tecido ósseo após o trauma. Muitas 

vezes, somente as técnicas de osteossíntese não são suficientes para que o tecido se regenere de 

forma adequada, com  retorno eficiente à função, seja para um animal de produção de alto valor 

zootécnico ou para um equino de esporte. É de extrema importância que o material a ser 

utilizado como substituto ósseo seja testado in vitro e in vivo, para que seja comprovada sua 

biocompatibilidade, resistência mecânica e potencial benéfico à osteointegração (YANEVA-

DELIVERSKA; DELIVERSKY; LYAPINA, 2015; MOREIRA et al., 2016; NÓBREGA et al., 

2017; SELIM et al., 2018).  Porém em medicina veterinária, a disponibilidade desses materiais 

é escassa, devido à poucos estudos experimentais com utilização dos substitutos ósseos nas 

espécies de grande porte, com avaliações por imagens e histológicas que comprovem seus 

efeitos no processo de regeneração óssea (MARCONDES et al., 2016; PARETSIS et al., 2017). 

Frente a essa limitação, despertou-se o interesse na pesquisa em buscar métodos coadjuvantes 

para potencializar as técnicas de osteossíntese, quando a perda de tecido ósseo pode 

comprometer a estabilidade da técnica cirúrgica e o processo de regeneração óssea.   

Várias pesquisas demonstraram a biocompatibilidade e potencial osteocondutor de  

materiais como o nanotubo de carbono, quitosana e hidroxiapatita, utilizados de forma isolada 

ou em combinação com outros componentes (SIQUEIRA et al., 2015; SUN et al., 2018; 

ASHAN et al., 2019). De acordo com estudo de Türk et al. (2018), que avaliaram in vitro 

compósito a base de colágeno, nanotubo de carbono, quitosana e hidroxipatita, pôde- se concluir 

que a união desses componentes num só biomaterial é interessante, já que suas qualidades em 

relação a biocompatibilidade e potencial osteocondutor se complementam. No entanto, não há 

relatos na literatura de estudos completos in vivo e ex vivo com compósitos a base de nanotubo 
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de carbono, quitosana e hidroxiapatita, como no presente estudo, iniciando-se pela avaliação da 

biocompatiblidade em subcutâneo de ratos, posteriormente com aplicação em calvária de ratos 

e finalmente em defeitos críticos em ossos longos de grandes animais, com e sem células tronco-

mesenquimais.  

Algumas características do compósito utilizado no presente estudo, justifica o interesse 

em ser implantado em animais com intuito de avaliação da interação biológica, já que o mesmo 

tem capacidade de unir excelentes propriedades químicas e de resistência mecânica do nanotubo 

de carbono, estrutura porosa e biodegradação da quitosana; além de biocompatibilidade e 

osteocondução da hidroxiapatita (SARAVANAN; LEENA; SELVAMURUGAN, 2016; 

OLIVEIRA et al., 2017; TÜRK et al., 2018; ZHANG et al., 2019). A forma de apresentação do 

compósito, em cilindros ou tarugos estéreis, para uso direto no momento das cirurgias, 

representa a fácil aplicação e manuseio desse biomaterial, que refletem caraterísticas desejáveis 

quando se trata de substituto ósseo (DALAPÍCULA et al., 2006; ORYAN et al., 2014; ROSETI 

et al., 2017). Portanto, a escolha do compósito a base nanotubo de carbono, quitosana e 

hidroxiapatita foi baseada em todas as suas características físico-químicas e de aplicabilidade, 

no intuito de ser utilizado futuramente como coadjuvante, em casos círúrgicos de fraturas em 

grandes animais com perda de tecido ósseo.    

 

Adição de células-tronco mesenquimais  

 

 A utilização de células-tronco mesenquimais de medula óssea como coadjuvantes no 

reparo ósseo tem mostrado resultados superiore,s quando comparadas as outras fontes como 

tecido adiposo ou muscular, já que essas apresentam alto potencial osteogênico (PERIC et al., 

2015; YOUSEFI et al., 2016; BLANCO et al., 2018). Com base nestes relatos, optou-se por 

utilizar no presente estudo, as células tronco-mesenquimais de medula óssea coletadas de ovino, 

adicionadas ao compósito, em alguns grupos de ratos e ovinos.   

 Em alguns grupos do presente trabalho, as células-tronco foram adicionadas ao 

compósito, no período transoperatório, para que fosse possível comparar, tanto clinicamente 

quanto por avaliações microscópicas post-mortem, como os tecidos responderiam 

biologicamente na presença desse scaffold enriquecido com terapia celular. Sabe-se que os 

resultados da utilização da terapia celular em engenharia tecidual óssea são polêmicos, pois 

algumas questões em relação ao mecanismo de ação das células na presença de um biomaterial, 

ainda não foram totalmente elucidadas (BERNER et al., 2013; YOUSEFI et al., 2016). Outro 

ponto questionável seria em relação aos tipos das células-tronco utilizadas (autólogas, 
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alogênicas ou xenogênicas), métodos de isolamento e cultivo com e sem biomaterial e a 

validade da translação dos resultados (MUSCHLER et al., 2010; BERNER et al., 2015; 

BLANCO et al., 2018). O efeito da terapia celular em cada parte do estudo será discutida.  

 

Espécies e metodologias adotadas 

 

Anteriormente à introdução de um material médico no mercado para uso clínico-

cirúrgico, é fundamental que suas propriedades físico-químicas, antimicrobianas e de 

biocompatibilidade com o tecido receptor sejam avaliadas (ORÉFICE; PEREIRA; MANSUR, 

2012. No presente trabalho, o compósito enriquecido ou não com células-tronco, foram 

implantados em ratos e ovinos, e dentro de cada espécie, foram adotadas metodologias de 

implante e avaliações preconizadas mundialmente, baseadas no Princípio dos 3 R’s (3R: 

Replacing, Reducing and Refining = Substituição, Redução e Refinamento) para estudos com 

experimentação animal (PERIC et al., 2015). É necessário um planejamento adequado de 

metodologia de estudo em animais, para que se possa garantir qualidade na coleta dos 

experimentos, adequada análise dos dados e preservação do bem-estar animal (AUER et al., 

2007; PEARCE et al., 2007; PERIC et al., 2015). Nesse estudo preconizou-se a utilização de 

um número mínimo de animais em cada grupo, considerando-se que os mesmos foram 

submetidos a eutanásia após o tempo do estudo. Prezou-se por proporcionar a cada animal 

analgesia e conforto ambiental durante todo o tempo pós-operatório, para que não houvesse 

influência nos dados a serem coletados, gerando veracidade estatística e replicação dessa 

metodologia a outros pesquisadores no futuro.  

 Muitos modelos animais são utilizados para avaliação da regeneração óssea na área de 

engenharia tecidual, porém dentre os animais de laboratório, para avaliação inicial da 

biocompatibilidade, os ratos são espécie de escolha e em estudos destinados à ortopedia 

específica, a utilização de ovinos é amplamente estabelecida (ANDERSON, 2001; AUER et 

al., 2007; MC GOVERN; GRIFFIN; HUTMACHER et al., 2018). 

Implantação de biomateriais em tecido subcutâneo de ratos para estudos preliminares 

da reação tecidual in vivo são comumente realizados. Além de ser um modelo experimental que 

representa satisfatoriamente o organismo de um mamífero, ele apresenta dimensões adequadas 

proporcionando um manejo mais fácil e seguro, além de apresentar metabolismo mais acelerado 

quando comparado a outros animais, o que permite obtenção de resultados relevantes em um 

curto período de tempo (ANDERSON, 2001; KHORRAMIROUZ et al., 2018). Por este 

motivo, o presente estudo iniciou-se com essa metodologia, na qual foi realizado o implante do 
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compósito em subcutâneo dos ratos, com dois momentos de avaliação, aos 7 e aos 30 dias de 

pós-operatório, para que fosse possível interpretar dados realacionados à reação tecidual frente 

ao biomaterial de forma aguda e crônica (ANDERSON, 2001; WANG et al., 2017; 

KHORRAMIROUZ et al., 2018).  

O defeito em calvária de rato é uma metodologia popular nas diversas áreas de estudos 

com regeneração óssea, já que permite a criação de um defeito padronizado, por  apresentar 

técnica cirúrgica com fácil acesso, e não apresentar a necessidade de fixação externa  (GOMES; 

FERNANDES, 2011; SPICER et al., 2012; MC GOVERN; GRIFFIN; HUTMACHER et al., 

2018). Além disso, os modelos experimentais em roedores apresentam baixo custo sendo 

também  fáceis de alojar e manejar. O tamanho, quantidade e localização das falhas em calvárias 

de ratos são pontos importantes de divergências (GOMES; FERNANDES, 2011; KIM; KIM, 

2013).  

No presente estudo realizou-se um defeito único de 7 mm na calvária dos ratos, sendo 

padronizado o antímero esquerdo do osso parietal. Observou-se com a técnica empregada, que 

há fácil acesso a região para o implante do biomaterial e remoção das espécimes para histologia 

após eutanásia, o que diminui o risco de perda de material para avaliações. 

A taxa de complicações relacionadas a cirurgia em calvária foram mínimas no presente 

trabalho, sendo que apenas 3 animais apresentaram dor no périodo pós-operatório, todos com 

resposta favorável a medicação analgésica. Dessa forma, com intervenção logo no início da 

observação dos sintomas, foi possível garantir que os mesmos se recuperassem rapidamente, 

sem interferência na interpretação dos dados (GOMES; FERNANDES, 2011). Alguns autores 

consideram que um defeito de 5 mm é crítico, ou seja, não se regenera completamente no tempo 

de vida do animal no estudo, sem nenhum tratamento. Considera-se ainda, a possibilidade em 

alguns estudos de realizar dois defeitos de 5 mm por animal, sem risco de lesão no seio sagital 

médio (GOMES; FERNANDES, 2011; SPICER et al., 2012). Outros acreditam que um defeito 

único de 8 mm, seja mais adequado, no entanto inclui a sutura sagital, tornando o processo 

regenerativo mais desafiador (KIM; KIM , 2013; ORYAN et al., 2014). Todavia, o tempo de 

avaliação do estudo é um fator muito importante na decisão do tamanho do defeito e outros 

fatores também devem ser considerados como idade, peso e ambiente micromecânico 

(GOMES; FERNANDES, 2011).  

O processo regenerativo ósseo das falhas em calvárias, neste estudo, foi avaliado em 

dois momentos, aos 20 e 60 dias pós-operatórios, para interpretação dos dados relacionados ao 

processo inicial e a longo prazo do reparo tecidual, corroborando com metodologias realizadas 

mundialmente (MUSCHLER et al., 2010; KIM; KIM, 2013;  MC GOVERN; GRIFFIN; 
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HUTMACHER et al., 2018). Os defeitos criados em calvárias de ratos não conseguem 

expressar o comportamento de um biomaterial para regeneração óssea com aplicação de carga 

mecânica e para isso são utilizados os modelos de defeitos críticos em ossos longos de grandes 

animais (MC GOVERN; GRIFFIN; HUTMACHER et al., 2018).  

A espécie ovina foi escolhida no presente estudo, devido ao fato de ser a espécie mais 

utilizada em estudos experimentais para avaliação da regeneração óssea (AUER et al., 2007; 

REICHERT et al., 2010;  CHRISTOU et al., 2014; PARETSIS et al., 2016; MC GOVERN; 

GRIFFIN; HUTMACHER et al., 2018). As fêmeas adultas são amplamente utilizadas em 

estudos de ortopedia, por serem rústicas, dóceis, de fácil manejo, além de apresentarem  

estrutura e biologia óssea semelhantes ao humano, o que permite a trasnposição de dados para 

aplicações clínicas (COSTA et al., 2015; MC GOVERN; GRIFFIN; HUTMACHER et al., 

2018). Por não serem animais de estimação, representam melhor aceitação por parte da 

comunidade científica (MARTINI et al., 2000). 

A padronização da idade, sanidade e status reprodutivo são importantes aspectos a 

serem preconizados em estudos relacionados a regeneração óssea após utilização de 

biomateriais, visto que idade muito precoce ou muito avançada e presença de doenças 

influenciam diretamente o metabolismo mineral ósseo, assim como gestação e lactação 

(MARTINI et al., 2000; CHRISTOU et al., 2014). Em virtude dessas características, 

padronizou-se no presente estudo o uso de fêmeas adultas, hígidas e não prenhes. Foram 

realizados exames laboratoriais pré e pós-operatórios para avaliação das condições 

hematológicas, bioquímicas e parasitológicas. Cuidados com vermifugação e vacinação 

também foram tomados. Ademais, optou-se pela ambientação de dois meses antes do 

procedimento cirúrgico, para que os animais se adaptassem a nova condição de manejo. Todas 

essas medidas são preconizadas por Auer et al. (2007), que afirma que os animais devem estar 

adaptados ao ambiente antes do procedimento cirúrgico, para que as atividade de rotina no 

período pós-operatórios como exames físicos, coletas de sangue e exames de imagem, possam 

ser realizados com maior facilidade, sem impactar no bem-estar do animal.  

Dentre os tipos de falhas ósseas adotadas em grandes animais para estudo do processo 

da regeneração com o uso de substitutos ósseos, podem ser realizadas as falhas circulares e 

falhas segmentares. As falhas circulares são geralmemte unicorticais em epífise ou metáfises 

de ossos longos como úmero, fêmur, tíbias e metacarpos como nos estudos de Von Rechenberg 

et al. (2013) e Nuss e Von Rechenberg (2008), ou em diáfises de metacarpianos e tíbias como 

Marcondes et al. (2016) e Paretsis et al. (2016), respectivamente. As falhas segmentares, na 

maioria das vezes são realizadas em diáfise de ossos longos como fêmur, tíbia e metacarpos e 
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necessitam de estabilização cirúrgica (REICHERT et al., 2010; CHRISTOU et al., 2014; MC 

GOVERN; GRIFFIN; HUTMACHER et al., 2018). Defeitos segmentares em tíbia de ovinos 

são amplamente utilizados como modelos experimentais em estudos de ortopedia humana, já 

que a incidência de fraturas cominutivas nesse osso é alta  e podem apresentar falhas ósseas, 

sendo que as complicações como união retardada e não-união podem ser comuns (REICHERT 

et al., 2010; BERNER et al., 2013; CIPITRIA et al., 2013; CHRISTOU et al., 2014). 

Foram realizadas falhas segmentares em tíbia de ovinos, no presente estudo, para  

mimetizar casos de fraturas em grandes animais com perda de tecido ósseo. Foram removidos 

segmentos de 30 mm da diáfise da tíbia, que são considerados defeitos ósseos críticos para essa 

espécie, apresentando de duas a duas vezes e meia o diâmetro do osso, em modelo preconizado 

para estudo da regeneração óssea com a utilização de substitutos ósseos (REICHERT et al., 

2010; MC GOVERN; GRIFFIN; HUTMACHER et al., 2018). No entanto, há divergências em 

relação ao tamanho do defeito em tíbias de ovinos. Christou et al. (2014) consideram que 50 

mm seja considerado defeito crítico de dimensão mais adequada para estudos da regeneração 

óssea, quando se utilizam ovinos com mais de 5 anos de idade, para mimetizar alterações da 

estrutura tecidual óssea.  

Neste sentido é importante ressaltar que o defeito ósseo crítico, não é somente 

determinado pelo seu tamanho, mas também deve ser considerado outros fatores como 

localização do defeito, estrutura óssea, presença de periósteo, a carga mecânica do osso, 

condição metabólica e sistêmica do animal e também dispositivo de fixação utilizado (MC 

GOVERN; GRIFFIN; HUTMACHER et al., 2018). 

No presente estudo optou-se por realizar a osteossíntese com placa de compressão 

bloqueada (LCP) na falha segmentar. Nessa forma de estabilização, a transmissão da carga e 

do torque atuam através das cabeças dos parafusos bloqueados, de forma que atuem como um 

fixador externo, fazendo mínima compressão da placa com tecido ósseo. Esta característica 

permite uma fixação estável, além de manter o local da flaha livre para implantação do 

biomaterial (REICHERT et al., 2010; AUER, 2019). 

As placas bloqueadas utilizadas apresentavam orificios híbridos (“combi-hole”), que 

permitem a seleção do parafuso para cada área (bloqueado ou cortical) de acordo com cada 

região óssea e necessidade, preconizando-se a técnica de dois parafusos bloqueados adjacentes 

a cada cortical, visto que esse tipo de construção tem a resistência aumentada da construção 

(osso-placa) (AUER, 2019). No entanto, diversas são as técnicas de osteossíntese utilizadas nos 

modelos de defeitos segmentares em ovinos, sendo que as mais comuns são fixador externo, 



127 
 

 

pino intramedular e placas com parafusos (REICHERT et al., 2010; CHRISTOU et al., 2014; 

MC GOVERN; GRIFFIN; HUTMACHER et al., 2018). 

Os fixadores externos apesar de serem de fácil aplicação, podem necessitar de um 

período maior para regeneração da falha, além de representarem uma carga que pode exceder a 

circunferência do membro do animal, estando propensos à infecção e instabilidade dos pinos. 

Os pinos intramedulares podem aumentar significativamente a pressão intramedular, podendo 

levar também a embolia pulmonar por ar ou gordura, além de necrose térmica (REICHERT et 

al., 2010). 

Estudos anteriores com a utilização de placas bloqueadas não mostraram bons 

resultados, sendo observados no período pós-operatório desvio valgus da fixação (placa e osso), 

quando os animais não eram mantidos imobilizados e soltos em piquetes com apoio total dos 

membros (REICHERT et al., 2010). Mesmo quando os animais são mantidos suspensos por 

aparelhos no período pós-operatório, em outros estudos foram observadas complicações como 

falhas dos parafusos ou das placas e fraturas, sendo os animais removidos da pesquisa 

(NIEMEYER et al., 2010b; HAHN et al., 2011). 

No presente estudo, os ovinos permaneceram com penso rígido desde a recuperação 

anestésica até 60 dias de pós-operatório, cuidado preconizado por Reichert et al. (2010), que 

quando se utiliza a placa bloqueada, há  a necessidade da imobilização por um período (6-12 

semanas) até que o osso tenha estabilidade mecânica intrínseca. A imobilização foi utilizada 

até os 60 dias de pós-operatório, e posteriormente foi utilizada somente calha plantar,  

permitindo apoio do casco no solo até 90 dias, quando eram realizadas as eutanásias. Dentre os 

ovinos operados, três (17%) apresentaram complicações relacionadas as feridas pelo penso 

rígido, que foram rapidamente diagnosticadas e tratadas, sem a necessidade de removê-los do 

estudo. Porém não foi observado no presente estudo nenhuma complicação relacionada a falha 

da estabilização da fratura, contrastando com pesquisas que utilizaram falhas segmentares em 

ossos longos de ovinos, que tiveram taxas de complicação com a osteossíntese entre 2,5% a 

33% (VIATEAU et al., 2004; VON RECHENBERG, 2008; HAHN et al., 2011).  

Não foi utilizado nesse estudo nenhum tipo de aparato de suspensão para os animais 

como sugerido por  Hahn et al. (2011), que acreditam que seu uso em ovinos recém submetidos 

ostectomias em ossos longos, dependendo do tamanho da falha e tipo de estabilização são 

benéficos. No entanto, outros cuidados além da imobilização foram tomados como alojamento 

com outro animal em baia de tamanho restrito com acolchoamento, permitindo que se 

locomovessem para se alimentar e deitar, o que proporcionou bem estar para os mesmos e 
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permitiu a aplicação de cargas cíclicas no local da fratura, importante para o processo de reparo 

ósseo (AUER et al., 2007).  

A realização de exame radiográfico no período transoperatório foi de extrema 

importância para padronização e precisão da técnica de osteossíntese, que colaborou também 

para a rápida recuperação dos ovinos no período pós-operatório, devido a menor manipulação 

no local da falha. 

O acompanhamento clínico diário no período pós-operatório foi de extrema importância 

para que fosse possível prevenir, identificar e tratar quaisquer alterações em relação a dor nos 

animais operados. Como os ovinos permaneciam imobilizados, as trocas de curativos, a cada 

exame de imagem, permitiam acompanhamento das feridas cirúrgicas e da estabilidade da 

osteossíntese, que no caso de complicações relacionadas à infecção e dor, poderiam impactar 

na avaliação dos dados do processo regenerativo frente ao compósito. 

Ressalta-se também a importância dos procedimentos cirúrgicos e anestésicos do 

presente estudo, serem realizados por cirurgiões e anestesistas médicos veterinários, aspectos 

preconizados por Auer et al. (2007), que concluiram que é necessário experiência para lidar 

com a espécie em questão, já que há peculiaridades anatômicas e fisiológicas que podem 

interferir na padronização da metodologia, com consequente impacto em complicações pós-

operatórias.  

Não foram observados no presente estudo, desvio da fixação ou quaisquer falha dos 

implantes, em nenhum animal, sugerindo-se que a técnica de osteossíntese com única placa 

bloqueada, imobilização do membro e manejo no pós-operatório foram eficientes, 

corroborando com aspectos preconizados quando se utilizam esse modelo animal (AUER et al., 

2007; VON RECHENBERG, 2008).  

Foi avaliado o processo regenerativo após 90 dias do implante, ou seja, em apenas um 

momento, considerada uma limitação, já que em estudos recentes, as avaliações foram 

realizadas também aos 6 e 12 meses após implante do biomaterial (BERNER et al., 2017; MC 

GOVERN; GRIFFIN; HUTMACHER et al., 2018). No entanto é importante ressaltar, que 

estudos com grandes animais envolvem custos elevados com aquisição dos mesmos, 

alojamento, manejo, materiais para estabilização das fraturas, além de outras questões éticas 

conflitantes relacionadas à experimentação animal. Trabalhos futuros serão realizados pelo 

grupo de pesquisa, no intuito de responder sobre questões do processo regenerativo ósseo a 

longo prazo, principlamente no que diz respeito à biomecânica, após implante do compósito.   
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Avaliações histológicas em ratos  

 

Subcutâneo  

 

 Nos animais sem implante de compósito, o processo cicatricial após intervenção 

cirúrgica ocorreu dentros dos padrões fisiológicos esperados para estudos de 

biocompatibilidade em subcutâneos de ratos (AMARAL, 2006; JEONG et al., 2017). Nos 

animais que receberam o compósito não foram observados sinais de reação pirogênica no 

período pós-operatório, que denotam toxicidade sistêmica aguda ou crônica (ANDERSON, 

2001).   

 Somente em um animal observou-se infecção de ferida cirúrgica após implante do 

compósito com CTMO. Os outros animais apresentavam feridas cirúrgicas e tecido de 

subcutâneo sem secreção, em observação macroscópica, o que sugere que o material não incitou 

hiperreatividade no subcutâneo (ANDERSON, 2001; WANG et al., 2017). 

A avaliação da biocompatibilidade foi realizada por meio de histologia descritiva do 

tecido coletado com 7 e 30 dias após implante, oferecendo informações a respeito das 

características do processo inflamatório agudo e crônico (AMARAL, 2006). Os resultados da 

histologia demonstraram que o material implantado é facilmente infiltrado por células 

inflamatórias, podendo ser observada sua interação biológica a curto e longo prazo, semelhante 

a estudo de Wang et al. (2017) que implantaram biomaterial a base de nanofibras de queratina 

e alcoolpolivinílico em ratos.  

 Aos 7 dias de cirurgia observou-se nos grupos com compósito, resposta inflamatória  

discreta a moderada, de células infiltradas no biomaterial com presença de cápsula fibrosa, 

possivelmente composta em sua maior parte por colágeno, circusncrevendo-o, esperado nessas 

condições de implante (ANDERSON, 2001; FONSECA et al., 2016). Angiogênese foi presente 

nesse período, com o compósito em íntimo contato com tecido adjacente, resultado também 

encontrado por Amaral et al. (2006), que avaliaram a interação biológica de mantas de 

quitosana, colágeno e hidroxiapatita em subcutâneo de ratos, enfatizando que esse evento é 

importante indício de biocompatibilidade. Fonseca et al. (2016), também ressaltaram a 

importância de angiogênese para formação de tecido de granulação em processo de reparo 

tecidual frente ao implante de biomateriais.  

No grupo com CTMO com 7 dias de implante, observou-se no interior da cápsula fibrosa 

algumas células gigantes multinucleadas, que podem denotar reação tipo corpo estranho, evento 

possivelmente presente em implantes de biomateriais, no qual há a participação de macrófagos 
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e outras células participantes na degradação e reabsorção dos scaffolds (SHEIK et al., 2015; 

RABBERS, 2016). Nesse caso, sugere-se ainda que as células tronco-xenogênicas podem ter 

incitado inicialmente resposta imune aguda, porém sem repercussões deletérias aos tecidos,  

corroborando com Blanco et al. (2018) que em seu estudo com células xenogênicas em ratos, 

concluiram que esse fato ocorre devido à ausência de marcadores de superfície celular 

imunologicamente relevantes, além das células-tronco possuírem características 

imunomoduladoras (BLANCO et al., 2018).  

Aos 30 dias notou-se que presença de cápsula fibrosa nos grupos com tratamento, porém 

com menor espessura, que denota que a longo prazo o processo inflamatório se apresentou mais 

brando (SHEIK et al., 2015; RABBERS, 2016; WANG et al., 2017). Células gigantes 

multinucledas foram observadas nos dois grupos, nesse momento de avaliação, concentradas 

somente em regiões adjacentes ao biomaterial, que de acordo com Sheik et al. (2015) denotam 

sinais de atividade fagocitária celular frente ao compósito, importantes para confirmar que o 

mesmo está sendo bioabsorvido. No entanto esse evento foi mais exacerbado em grupo com 

compósito somente, do que com CTMO, sugerindo a ausência de reatividade crônica às células-

tronco implantadas e corroborando com achados de Brennan et al. (2014) que descreveram que 

células-tronco em determinado momento, podem inibir reação de corpo estranho.  

O predomínio de infiltrado inflamatório tipo linfocítico-plasmocítico aos 7 e 30 dias, 

contribui para a formação de fibroblastos e da cápsula fibrosa, que participam do 

remodelamento tecidual adjacente ao compósito (FONSECA et al., 2016).  Sugere-se baixa 

antigenicidade do  compósito, pela ausência de células polimorfonucleares, ou  sinas sugestivos 

de necrose no tecido de subcutâneo ao redor  do biomaterial, não sendo observadas alterações 

em tecidos adjacentes como o tecido muscular, confirmando sua biocompatibilidade 

(AMARAL, 2006; RABBERS, 2016; FONSECA et al., 2016; WANG et al., 2017).  

Resquícios de fragmentos do compósito observados nitidamente com 30 dias, 

demonstraram que nesse período o mesmo ainda não foi totalmemente reabsorvido, devido 

também aos constituintes de diferentes porosidades e estruturas químicas como, quitosana e 

hidroxiapatita (AMARAL, 2006; JEONG et al., 2017). Em se tratando de um biomaterial a ser 

utilizado posteriormente para auxílio na regeneração óssea, a reabsorção mais lenta, 

possivelmente influenciada pelo constituinte nanotubo de carbono, que confere maior 

resistência mecânica ao compósito, pode ser vantajosa, dado que sua estrutura física funcionará 

como scaffold, direcionando crescimento ósseo a medida que for absorvido (EIVAZZADEH-

KEIHAN et al., 2019).  
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Calvária 

 

A avaliação do comportamento biológico do tecido ósseo após utilização de 

biomateriais em defeitos em calvárias de ratos pode ser realizada por diferentes métodos 

histológicos, sendo que nesse estudo optou-se pela análise histomorfológica por escore, para 

obtenção de dados semiquantitativos (GOMES; FERNANDES, 2011; BURIM et al., 2016; 

HAMIDABADI et al., 2018). Preconizou-se dois momentos (20 e 60 dias de pós-operatório) 

para as avaliações histológicas das falhas em calvárias, para que fosse possível acompanhar o 

processo de regeneração óssea com e sem tratamento com compósito, a curto e longo prazo, 

corroborando com metodologias estabelecidas (ALMEIDA et al., 2014;  LI et al., 2015; 

ORYAN et al., 2016). 

Na análise histológica semiquantitativa, após 20 dias de cirurgia, observou-se escores 

mais altos para infiltrado inflamatório, no grupo tratado com compósito e células-tronco; que 

pode ser devido a presença das células xenogênicas, desencadeando inicialmente resposta 

inflamatória, que não foi mantida nos animais avaliados com 60 dias de cirurgia 

(KJAERGAARD et al., 2016). Acredita-se que a inflamação não se prolongou aos 60 dias, já 

que as células-tronco mesenquimais de medula óssea possuem propriedades reguladoras 

imunológicas que estão presentes em células de diferentes espécies, embora com mecanismos 

variados e apenas parcialmente esclarecidos, suprimindo reações in vitro e in vivo, independente 

do complexo de histocompatibilidade principal (MHC) (BLANCO et al., 2018). Não foi 

observado nos dois tempos de avaliação, escores para necrose em nenhum dos grupos avaliados, 

sugerindo a biocompatibilidade do biomaterial com tecido ósseo (ORÉFICE; PEREIRA; 

MANSUR et al., 2012; YANEVA-DELIVERSKA; DELIVERSKY; LYAPINA, 2015; 

WANG; YEUNG, 2017).  

Em relação aos vasos neoformados, observou-se, que inicialmente aos 20 dias o grupo 

tratado com compósito e células-tronco mesenquimais de medula óssea, apresentaram maior 

escore, comparado aos outros, denotando inicialmente, sua capacidade de estimulação da 

vascularização em meio ao compósito, já que essas regulam diferentes comportamentos 

celulares relacionados com a regeneração óssea como angiogênese, migração celular, 

diferenciação osteoblástica (ZHANG et al., 2014; LAM et al., 2019). No presente estudo, 

também observou-se escores mais elevados em relação a osteoclastos e tecido de granulação, 

nos dois tempos de avaliação, para os grupos tratados, que pode ser devido a capacidade do 

compósito em ser reabsorvido parcialmente,  a medida que estimula as fases iniciais do reparo 

da falha, com tecido de suporte para formação óssea. Acredita-se que esse fato seja devido aos 



132 
 

 

componentes do compósito, que estimulam a biodegradação de forma lenta, para que ao mesmo 

tempo, o tecido de reparo ósseo se organize (ORYAN et al., 2014; SARAVANAN; LEENA; 

SELVAMURUGAN, 2016; OLIVEIRA, etal., 2017).  

Em relação a neoformação óssea, os grupos tratados tiveram maiores escores, quando 

comparados com grupo controle, aos 20 e 60 dias de avaliação, denotando o potencial 

osteocondutor do compósito, implantado em defeitos críticos em calvárias de ratos por 

possuírem componentes químicos e estruturais que estimulam o processo regenerativo ósseo 

(LOGITHKUMAR et al., 2016; WANG; YEUNG, 2017; SUN et al., 2018;  AHSAN et al., 

2019;  ZHANG et al., 2019). Observou-se, que o grupo com compósito apresentou escores para 

neoformação óssea semelhantes ao grupo com compósito e células-tronco mesenquimais de 

medula óssea, diferentemente dos resultados de  Brennan et al. (2014) nos quais os grupos com 

terapia celular tiveram melhores resultados relacionados a formação óssea, comparados aos 

grupos que utilizaram somente biomaterial. Num outro estudo de Blanco et al. (2018), que 

avaliou histologicamente a regeneração óssea de falhas em côndilos de fêmur de ratos, após 

implante de biomaterial a base de grânulos de trifosfato de cálcio, enriquecidos ou não com 

células-tronco mesenquimais de medula óssea humana, foi observado que o grupo tratado com 

terapia celular apresentou melhores resultados em relação a osteointegração, mesmo com a 

utilização de células-tronco xenogênicas.  

Desta forma, a hipótese de superioridade do grupo com células-tronco, frente ao 

processo de regeneração das falhas em calvária, nessa metodologia de defeito crítico e com este 

método de avaliação histomorfológica por escore, foi refutada. É importante ressaltar que a 

utilização de células-tronco de ovinos em ratos, se justificou ao fato dessa metodologia ser 

avaliação inicial da biocompatibilidade em tecido ósseo e do potencial osteocondutor do 

compósito, que foi posteriormente replicada em falhas segmentares em ossos longos de ovinos, 

sendo que os grandes animais representam o objetivo principal. Portanto, assim como nos 

estudos em medicina humana são utilizadas células-tronco-humanas em outros animais de 

laboratório, no presente estudo a utilização de células-tronco xenógenas se justifica, pois a 

translação dos resultados é válida (BRENNAN et al., 2014; BLANCO et al., 2018).  

 O número de células-tronco utilizadas por animal submetido a falha em calvária foi de 

0,5 x 106, corroborando com Brennan et al. (2014) que acreditam que um número médio de 

células entre 0,1 a 2 x 106 deve ser considerado no momento do implante, já que poucas células 

prejudicam a formação óssea e muitas necessitam de um tempo longo para expansão, 

inviabilizando sua utilização em casos cirúrgicos emergenciais. No entanto, acredita-se que 

alguns fatores possam ter influenciado a atividade das células-tronco implantadas, como por 
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exemplo não ser realizado o cultivo do compósito em meio as células, pelo menos 24 horas 

antes do procedimento cirúrgico (GÓMEZ-BARRENA et al., 2011; ZHANG et al., 2014; 

YOUSEFI et al., 2016; SMITH et al., 2017; HAMIDABADI et al., 2018). 

No presente trabalho as células foram instiladas no compósito,  no  momento da cirurgia, 

vislumbrando-se uma situação clínico-cirúrgica real; mimetizando os desafios logísticos 

quando se trabalha com terapia celular, porém buscando garantir  a manutenção da viabilidade 

celular (BRENNAN et al., 2014). Outro ponto importante a se considerar, seria a realização da 

diferenciação prévia in vitro, para que fossem selecionadas somente células de linhagem 

osteogênica, com tempo prolongado de cultivo juntamente com o compósito sendo que no 

presente estudo, a diferenciação celular foi realizada através da avaliação da aderência ao 

plástico e microscopia eletrônica, presentes em ANEXO B, que evidenciaram característica 

fibroblastóide das mesmas, denotando provável potencial osteogênico (GINIS et al., 2012; 

KJAERGAARD et al., 2016). 

Alguns efeitos parácrinos das células-tronco mesenquimais importantes, como secreção 

de fatores de crescimento e citocinas que promovem a regeneração tecidual, podem dificultar a 

avaliação isolada de sua atividade no tecido (BRENNAN et al., 2014). Sabe-se que as células-

tronco mesenquimais de medula óssea quando implantadas não sobrevivem por um longo 

tempo, sendo que uma forma de acompanhar sua presença efetiva no momento da avaliação ex 

vivo, seria a utilização de marcadores para avaliação por imunoflourescência (ZHANG et al., 

2014). Não foi utilizado, nesse estudo, nenhum tipo de marcador para células-tronco-

mesenquimais de medula óssea, para avaliação histológica específica, já que no momento do 

experimento, não se conheciam marcadores de anticorpos de supeficie de células-tronco de 

ovinos validados para uso, limitação encontrada também em trabalho anterior (KJAERGAARD 

et al., 2016). 

Portanto, considerando as limitações do presente trabalho, é importante considerar ainda 

que o uso de células-tronco em scaffolds para regeneração óssea pode ter sua atividade 

prejudicada,  devido a distribuição desigual e fraca aderência das células ao biomaterial durante 

cultivo ou após implante, pode ocorrer osteonecrose, integração limitada entre biomaterial e o 

tecido do hospedeiro, bem como resposta inflamatória exacerbada do hospedeiro (GÓMEZ-

BARRENA et al., 2011; PERIC et al., 2015). Por outro lado, as células-tronco da medula óssea 

quando atraem células-tronco hematopoiéticas circulantes, estimulam sua diferenciação em 

macrófagos e osteoclastos, porém seus efeitos imunomoduladores podem inibir a capacidade 

de osteoclastogênese a longo prazo,  minimizando o potencial de formação óssea (BRENNAN 

et al., 2014).  Ademais, o destino das células-tronco in vivo é controlado por outros fatores 
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incluindo matriz química e morfologia do biomaterial, fatores de solubilidade, íons, forças 

mecânicas e outros fatores de fisiologia do microambiente do hospedeiro, que interferem no 

processo de regeneração óssea (OSUGI et al., 2012).  

 

Avaliações radiográficas em ovinos 

 

As avaliações radiográficas no esquema proposto, mensalmente,  possibilitaram  o 

acompanhamento periódico do processo de reparação óssea dos membros submetidos a 

ostectomia, com e sem tratamento com compósito. Possibilitaram avaliar a estabilidade dos 

implantes metálicos aplicados na osteossíntese, sendo que não foi observado em nenhum 

animal, sinais de lise ao redor de parafusos, instabilidade da placa, nem fraturas, confirmando 

o sucesso da técnica proposta. Esses achados contrastam com trabalhos de Han (2007) e  

Reichert et al. (2010) que observaram sinais radiográficos de desvio da placa e fraturas com a 

utilização da placa bloqueada em ovinos.  

Achados de imagens radiográficas, associados com dados histológicos são amplamente 

utilizados nos estudos de engenharia tecidual óssea,  para avaliação da biocompatibilidade e do 

potencial osteocondutor de substitutos ósseos quando implantados em animais (CIPITRIA et 

al., 2013; CHRISTOU et al., 2014; SELIM et al., 2018). Não foram observados no presente 

estudo, sinais  radiográficos de fragmentação ou deslocamento do compósito, proliferação óssea 

acentuada ou osteólise nas áreas adjacente ao compósito, denotando a compatibilidade com 

tecido ovino.   

 A avaliação radiográfica por escore de preenchimento de falha foi realizada, para 

possibilitar o estudo estatístico de um método subjetivo, refletindo uma análise 

semiquantitativa, que é amplamente utilizada nesses estudos, por ser de fácil acesso clínico 

(DORNBUSCH et al., 2010; CHRISTOU et al., 2014; MARCONDES et al., 2015; LOVATI et 

al., 2016). Foi observado que os escores de preenchimento de falhas no Grupo I (Controle) foi 

menor quando comparado aos que receberam compósito, na maioria dos tempos avaliados, o 

que era esperado por se tratar de um defeito crítico em animal sem tratamento ( REICHERT et 

al., 2012; SMITH et al., 2017). A diferença de escore ao longo do tempo dentro do mesmo 

grupo ocorreu repetidamente, expressada pelos dois avaliadores, no Grupo II, denotando que o 

compósito isoladamente pode ter auxiliado num processo de reparo ósseo mais padronizado, 

que refletiu radiograficamente de forma mais nítida o processo de consolidação. Observou-se, 

no entanto,  que os Grupos II e III, foram iguais estatisticamente, se comportando de forma 

semelhante em cada um dos tempos, corroborando com achados de Reichert et al. (2012) que 
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avaliaram por exames de radiográficos falhas em ovinos tratadas com compósito de 

policaprolactona e trifosfato de cálcio, enriquecidos ou não com células-tronco de medula óssea 

de ovinos e não observaram diferenças quanto ao preenchimento das falhas entre esses grupos.   

Dessa forma, refuta-se a hipótese inicial do estudo de que o grupo com terapia celular 

iria apresentar escores de preenchimento de falha óssea mais elevados, com processo de reparo 

ósseo superior. Os achados do presente trabalho contrastam com pesquisas que também 

realizaram ostectomia em ovinos e preenchimento com scaffold/células-tronco, que observaram 

que nesses grupos a consolidação óssea foi superior aos grupos com scaffold somente, em vários 

momentos de avaliações radiográficas (NIEMEYER et al., 2010a; BERNER et al., 2013; 

SMITH et al., 2017).  

  Observou-se que na maioria dos tempos de avaliação, houve concordância moderada 

entre os avaliadores, sugerindo que apesar do caráter subjetivo da análise radiográfica por 

escore, eles apresentaram perfil semelhante e que portanto, o método proposto pode ser uma 

ferramenta de acesso fácil  para o acompanhamento clínico do processo de reparo ósseo 

(CHRISTOU et al., 2014; MARCONDES et al., 2015). Esses dados dessas análises subjetivas 

poderão ser comparados posteriormente com avaliações objetivas de imagens como 

densitometria óssea e microtomografia computadorizada 3D, que serão realizadas ainda pelo 

grupo de pesquisa.   

 

Avaliações histológicas em ovinos  

  

No presente estudo optou-se pela realização das avaliações histológicas do tecido ósseo 

ovino após 90 dias das ostectomias, visto que esse período é considerado adequado para 

observação do padrão regenerativo inicial e potencial osteocondutor do compósito (BERNER 

et al, 2013; POBLOTH et al., 2018). Resultados da análise morfológica descritiva e 

histomorfometria permitiram complementar informações a respeito do processo de reparo 

tecidual frente ao uso do substituto ósseo (MARCONDES, et al,. 2016; LI et al., 2019).    

 Macroscopicamente aos 90 dias na região do defeito foi possível observar a presença de 

resquícios do compósito, nos animais pertencentes aos grupos tratados, demonstrando que o 

mesmo não foi totalmente absorvido, característica também observada por Marcondes (2014) e 

Nóbrega (2014), que desperta interesse em pesquisas futuras a respeito das características 

biomecânicas desse tecido oruindo do reparo.  

A histomorfometria foi o método escolhido para mensuração do tecido ósseo 

neoformado em cada grupo, já que ele que auxilia na geração de dados quantitativos do 
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comportamento tecidual frente ao implante do biomaterial (MARCONDES et al., 2016; 

PARETSIS et al., 2016; NÓBREGA, et al., 2017; LI et al., 2019). A utilização de softwares 

para essa análise morfométrica apresenta vantagens já descritas por Egan; Brennan; Pignolo 

(2012) e Nóbrega (2014), visto que possibilitam uma abordagem acurada para avaliação da 

microestrutura óssea, e nesse estudo esta técnica auxiliou no cálculo da porcentagem de tecido 

ósseo neoformado nos grupos com tratamento, permitindo comparação estatística entre eles 

(POBLOTH et al., 2018).  

No Grupo I não foi observado tecido ósseo neoformado pela microcopia de luz, sendo 

observado somente cicatriz fibrosa, o que era esperado, por se tratar de um defeito crítico, que 

não se regenera espontaneamente sem tratamento, dentro do período de vida do animal dentro 

do estudo (REICHERT, 2009; MC GOVERN; GRIFFIN; HUTMACHER et al., 2018). 

Confirma-se também, que a remoção de periósteo adjacente foi determinante, para que, 

impossibilitasse que células mesenquimais progenitoras desse tecido, auxiliasse no processo 

regenerativo (REICHERT et al., 2012).  

Observou-se nos grupos tratados com compósito, presença de regeneração óssea no 

local do defeito, comprovando a atividade osteoncondutora do mesmo, permitindo crescimento 

de osso neoformado, representado por trabéculas ósseas, entremeado a resquícios do compósito, 

parcialmente reabsorvido (REICHERT et al., 2012). A hidroxiapatita presente no compósito, 

apresenta por si só, propriedade osteocondutora intrínseca, baseada em composição química 

semelhante à do osso e em macroporosidade e interconexões apropriadas. Estas características 

estruturais são cruciais para permitir a invasão de células progenitoras hospedeiras, bem como 

vasos sanguíneos e crescimento ósseo (LOVATI et al., 2016).    

O tipo de formação óssea observada no local do defeito com compósito, em sua maior 

parte foi do tipo endocondral, que envolve a calcificação de um modelo de cartilagem inicial, 

já que foi possível observar matriz colagênica em continuidade com biomaterial e osso novo 

(NIEMEYER et al., 2010b; LI et al., 2018). No entanto, semelhante a estudo de Dias et al. 

(2017), que utilizaram compósito de hidroxiapatita e queratina em falhas ósseas em ovinos, 

sugere-se que a formaçao óssea em partes do defeito também ocorreu por substituição por 

rastejamento  ou creep substitution, típica na utilização de enxertos ósseos ou substitutos ósseos 

a base de hidroxiapatita, no qual o material é simultaneamente absorvido pelos osteoclastos, a 

medida que é substituído por osso novo pelos osteoblastos (ROBERTS; ROSENBAUM, 2012). 

Para a confirmação desse fato, no presente estudo seria necessário a realização de 

imunohistoquímica, com a utilização de marcadores de osteoblastos maduros como a 

osteocalcina (DIAS et al., 2017). 
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Aos 90 dias, observou-se nitidamente tanto macroscopicamente como 

microscopicamente, resquícios do compósito entremeado ao tecido ósseo neoformado, 

denotando que foi absorvido a medida que o reparo ósseo na falha foi ocorrendo, o que é 

importante também para manutenção da resistência mecânica do osso, já que ainda existem 

algumas regiões com tecido ósseo imaturo. Em condições clínicas futuras, espera-se que o 

scaffold seja incorporado e remodelado em conjunto com o novo osso durante o processo de 

cicatrização, em vez de sofrer degradação completa. Isso pode ser vantajoso porque o esqueleto 

estrutural que o compósito oferece, estará presente por períodos de tempo suficientemente 

longos para fornecer suporte mecânico adequado durante a cicatrização, em vez de ser 

rapidamente degradado e resultando em um defeito preenchido com tecido imaturo, que não 

pode cumprir as funções fisiológicas (LI et al., 2018). Acredita-se que o nanotubo de carbono 

seja responsável por garantir esse suporte mecânico do compósito, já citado anteriormente por 

Mukherje et al. (2016), utilizando compósitos de nanotubo de carbono e hidroxiapatita em 

falhas ósseas em coelhos, onde concluíram que a associação entre esses componentes resulta 

em um material osteocondutor e com excelentes propriedades mecânicas.   

 Não foi observada, nos grupos com compósito, reação de corpo estranho, denotando a 

biocompatibilidade do material em tecido ovino, sendo nítida a conectividade entre tecido ósseo 

pré-existente e tecido ósseo neoformado (MARCONDES, et al., 2016; LI et al., 2018). A 

quitosana, também presente no compósito apresenta características de biocompatibilidade por 

sua alta solubilidade e natureza intrínseca antibacteriana, auxiliando ainda na 

interconectividade dos poros do scaffold, essencial para o crescimento de células 

osteoprogenitoras (HABERSTROH, et al., 2010).  

Nesse estudo optou-se pela utilização de células-tronco alogênicas, já que a utilização 

de células-tronco autólogas geralmente é limitada, devido a morbidade do procedimento de 

coleta para o paciente e também  pelo tempo prolongado de processamento celular (incluindo 

isolamento, expansão e diferenciação) até uso no momento da cirurgia (YOUSEFI et al., 2016). 

Com utilização de células alogênicas, haveria a possibilidade de um  “banco de células” para 

utilização em casos clínico-cirúrgicos, de forma rápida  (BLANCO et al., 2018).   

No entanto, a hipótese inicial desse estudo, de que o grupo com terapia celular 

apresentaria resultados superiores em relação a regeneração óssea foi refutada, já que não foi 

observada diferença estatística significativa em relação a porcentagem de tecido ósseo 

neoformado, observados pela histomorfometria,  entre animais do Grupo II e III, corroborando 

com resultados de trabalhos que compararam neoformação óssea com utilização de compósitos 
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isolados ou enriquecidos com CTMO (REICHERT et al., 2012; TAYTON et al., 2015; 

LOVATI et al., 2016). 

No presente estudo foram utilizadas 10 x 106 CTMO alogênicas/ heterólogas em meio 

líquido, instiladas no compósito minutos antes do implante no local da falha, quantidade 

semelhante a Tayton et al. (2015), inferior a Reichert et al. (2012) que utilizaram 35 x 106 

CTMO e superior a Lovati et al. (2016) que utilizaram 2 x 106 CTMO,  sendo que em todos os 

estudos foram utilizadas células-tronco autólogas. Reichert et al. (2012) incubaram o compósito 

esterilizado com as CTMO 1 hora antes da implantação, Tayton et al. (2015), por 14 dias, e 

Lovati et al. (2016) por 21 dias, todos em ambiente controlado (37ºC/ 5% CO2), no entanto o 

aumento do potencial osteoindutor com terapia celular não pôde ser observado. Niemeyer et al.  

(2010a) e Niemeyer et al (2010b) utilizaram 20 x 106 células de CTMO autógenas, que foram 

incubadas com o compósito de colágeno mineralizado por 24 horas antes do implante em tíbias 

de ovinos, observando-se, maior quantidade de tecido ósseo neoformado no grupo com terapia 

celular em comparação com grupo que utilizou compósito isoladamente.  

 Sugere-se, portanto que a fonte de células utilizadas no presente estudo não seja 

determinante para a ação de potencialização na regeneração óssea, porém o método de 

processamento das células e incubação com o compósito previmente ao implante, pode ter 

interferido. Em estudo de Berner et al. (2013) que compararam utilização de biomaterial de 

Policaprolactona/Beta Trifosfato de Cálcio isolado ou com 35 x 106 células-tronco autólogas 

ou alogênicas diferenciadas em falhas de tíbias de ovelhas, observaram por meio de avaliações 

radiológicas, histológicas e biomecânicas que os grupos tratados com células, formaram mais 

osso comparados com biomaterial isoladamente, após 90 dias de implante. Observaram ainda, 

que entre os grupos com terapia celular (autólogas X alogênicas), não houve diferenças 

estatíticas significativas em relação a formação óssea. No entanto, o biomaterial foi incubado 

com as células-tronco em ambiente controlado 1 hora antes da implantação. No presente estudo, 

não foram observadas alterações histológicas que possam ser inerentes a incompatibilidade 

imunológica das células-tronco alogênicas, corroborando Berner et al. (2015) que utilizando 

células alogênicas diferenciadas com biomaterial, não observaram nenhum tipo de resposta 

imunológica aguda ou tardia, nos ovinos avaliados histologicamente após 6 meses do implante, 

sugerindo que sua utilização é segura para uso em engenharia tecidual óssea. Portanto, estudos 

futuros com a incubação desse compósito juntamente com as CTMO, previamente a 

implantação in vivo, devem ser realizados, para a avaliação do potencial regenerativo ósseo 

superior, com o uso da terapia celular alogênica. 
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Como o compósito utilizado isoladamente apresentou osteocondutividade, sugere-se 

que esses resultados com o grupo tratado com terapia celular, pode ser devido também ao 

número escasso de células, falta de diferenciação em células osteoblásticas antes do implante, 

tempo do processamento até implantação e apoptose de grandes número de células após 

implante (REICHERT et al., 2012; TAYTON et al., 2015). Acredita-se também que os 

protocolos iniciais de isolamento e semeadura das CTMO precisam ser aprimorados para 

potencializar os efeitos, como por exemplo, a adição de outros fatores de crescimento 

osteoindutores como   BMP-2 (TAYTON et al., 2015; LOVATI et al., 2016).  

Não foi observada consolidação total da falha com implante de compósito nos dois 

grupos tratados por avaliações radiográficas e histológicas após 90 dias, corroborando com 

trabalhos que sugerem que a avaliação em dois tempos, com 3 e 12 meses após implante, seja  

importante para que o processo de reparo da falha seja acompanhado por completo (REICHERT 

et al., 2012; RENTSCH et al., 2014; CIPITRIA et al., 2015; MC GOVERN; GRIFFIN; 

HUTMACHER et al., 2018). No entanto essa é uma limitação desse trabalho, que envolve 

questões logísticas, éticas e financeiras. O grupo de pesquisa pretende realizar em projetos 

futuros, as avaliações com 12 meses após implante do compósito.   

Nesse estudo os dados da avaliação radiográfica por escore corroboraram com os 

achados da histomorfometria, demonstrando que os Grupos II e III são semelhantes,   

corroborando com estudo de Niemeyer et al. (2010b), que observaram essa correlação, mesmo 

utilizando métodos diferentes de avaliações radiográficas e histométricas. Esses dados 

encontrados em ovinos, corroboram com os resultados das avaliações histológicas nos ratos, no 

estudo inicial, que comprovaram biocompatibilidade e osteocondução do compósito. 

Resultados da histomorfometria aliados a análise histológica descritiva em ovinos permitiram 

portanto,  acompanhamento e quantificação  do reparo tecidual ósseo e podem subsidiar a 

efetividade do compósito como nova modalidade terapêutica coadjuvante no processo de 

regeneração óssea em grandes animais.   

  

 

 

  

 

   

 

  



140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões  



141 
 

 

9 CONCLUSÕES  

 

Baseando nos resultados obtidos e nas condições em que o experimento foi realizado, 

este estudo permiriu concluir que:  

 

• O compósito apresentou biocompatibilidade em subcutâneo de ratos, não sendo 

obervados sinais de toxicidade ou necrose  tecidual adjacentes ao implante. As células-

tronco xenogênicas não incitaram respostas imunológicas teciduais. 

• O compósito apresentou osteocondutividade em defeitos em calvárias de ratos, no 

entanto os escores histomorfológicos dos  grupos tratados com e sem CTMO, foram 

semelhantes.  

• Por meio das avaliações radiográficas em ovinos, os grupos com compósito 

apresentaram maiores escores radiográficos de preenchimento de falhas quando 

comparados ao grupo controle, não sendo observado entre os grupos tratados diferenças 

significativas em relação à consolidação.   

• As avaliações histológicas por meio da histomorfometria e análise histomorfológica 

descritiva demonstram a biocompatibilidade e o potencial osteocondutor do compósito, 

não sendo observadas diferenças significativas em relação a neoformação óssea entre 

os grupos tratados.   

• Métodos de incubação das CTMO juntamente com o compósito, anteriormente a 

implantação in vivo,  devem ser futuramente estudados para avaliação do potencial 

regenerativo ósseo superior com uso de terapia celular alogênica. 
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APÊNDICE A - Procedimento de coleta de células-tronco mesenquimais em ovino 

 

  

Para a  coleta de células tronco mesenquimais de medula óssea, foi escolhido um animal 

jovem, de 4 meses de idade, da raça 7/8 Dorper. O animal foi doado ao Hospital Veterinário de 

Equinos  (Serviço de Cirurgia de Grandes Animais da Faculdade de Medicina Veterinária da 

Universidade de São Paulo), por pós-graduando do grupo de pesquisa ao qual pertence o 

presente projeto. Foi vermifugado e vacinado contra clostridioses na propriedade, antes de ser 

doado.  O mesmo permaneceu alojado nas baias de pequenos ruminantes do setor ao qual foi 

doado, recebendo ração para ovinos, segundo a taxa de manutenção preconizada para a idade,  

de acordo com o peso vivo, duas vezes ao dia, além de  feno de tifton e água  a vontade.   

 Antes da coleta foram realizados exames laboratoriais como hemograma, função renal 

e função hepática. O mesmo foi submetido a jejum de sólidos por 24 horas e hídrico por 12 

horas antes do procedimento anestésico. Após o jejum, o animal foi pré-medicado com 0,05 

mg/kg de xilazina por via intravenosa. Após  5 minutos da realização da medicação pré-

anestésica, foi realizada indução à anestesia com 3 mg/kg de propofol associado a 1 mg/kg de 

cetamina (na mesma seringa, por via intravenosa), intubado com sonda orotraqueal de tamanho 

apropriado e mantido em anestesia com isoflurano, com manutenção de aproximadamente 

1,8V%. O procedimento anestésico foi realizado com monitoração cardíaca e oximetria de 

pulso.  

 O animal foi posicionado em decúbito lateral direito, foi realizada a tricotomia da região 

da  crista ilíaca, com posterior antissepsia  com clorexidine degermante seguido de clorexidine 

alcoólico. Panos de campo estéreis foram posicionados, isolando a região a ser puncionada. A 

ponta da crista ilíaca foi então palpada e uma cânula para biópsia de medula óssea foi 

introduzida com a mão através da crista ilíaca no sentido crânio-caudal com inclinação dorsal 

de aproximadamente 35°. Foi acoplada torneira de três vias a agulha para conexão com seringas 

de 10 ml, previamente lavadas com heparina sódica. No total foram aspirados de 

aproximadamente 30 ml de medula (Figura 1).  
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Figura 1- Sequência da realização de coleta de células-tronco mesenquimais de medula óssea de ovino    

 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019)  
Legenda: A- Ovino posicionado e preparado para coleta de células-tronco mesenquimais em crista 

ilíaca; B-Cânula para biópsia de medula óssea (seta amarela); C- Posicionamento adequado da cânula 

em crista ilíaca de ovino, com seringa contendo aspirado de medula óssea (seta verde) ; D- Aspirado de 

medula óssea de crista ilíaca de ovino recém coletado. 

 

Finalizada a coleta, foi realizada sutura com três pontos simples separado com 

mononylon 2-0, no local da introdução da cânula. O aspirado medular foi conduzido refrigerado 

até o Laboratório de Cultivo Celular e Medicina Regenerativa do Departamento de Clínica 

Medica da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, para 

isolamento e cultivo das células tronco mesenquimais, sob responsabilidade da Profa. Dra. 

Raquel Yvonne Arantes Baccarin.  

 Após  o procedimento de coleta, o ovino  foi medicado imediatamente medicado com 

0,2 mg/kg de meloxicam e 25 mg/kg de dipirona sódica por via intravenosa, e posteriormente  

somente com meloxicam na mesma dose, uma vez ao dia, por 5 dias.  
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APÊNDICE B- Ficha de avaliação histológica por escore das falhas em calvárias de ratos  

GRUPO E 

TEMPO  

LÂMI

NA 

INFILTRADO 

INFLAMATÓ

RIO 

TECIDO DE 

GRANULA

ÇÃO 

NECROSE OSTEOCLAS

TOS 

VASOS 

NEOFOR

MADOS 

NEOFOR

MAÇÃO 

ÓSSEA 

CONTROLE 

= 20 DIAS  
A1 0 3 0 2 2 2 

 A2 2 3 0 1 1 2 

 A3 1 3 0 0 1 2 

 A4 0 3 0 0 3 1 

 A5 0 3 0 1 1 2 

        
COMPÓSITO

= 20 DIAS 
B1 1 4 0 3 3 3 

 B2 1 4 0 3 3 3 

 B3 1 4 0 3 3 3 

 B4 1 4 0 3 3 3 

 B5 1 4 0 3 3 3 

        
COMPÓSITO 

E CT= 20 

DIAS  

C1 3 4 0 4 4 1 

 C2 4 4 0 4 4 3 

 C3 4 4 0 4 4 3 

 C4 2-3 3 0 3 3 3 

 C5 2-3 4 0 3 2 4 

        
CONTROLE 

= 60 DIAS 
D1 0 2 0 1 1 2 

 D2 1 2 0 0 1 2 

 D3 0 1 0 1 1 2 

 D4 1 2 0 0 1 2 

 D5 0 2 0 0 1 2 

        
COMPÓSITO

= 60 DIAS  
E1 1 3 0 1 1 3 

 E2 2 3 0 1 1 3 

 E3 0 3 0 2 2 3 

 E4 0 3 0 2 2 3 

 E5 0 3 0 2 2 3 

        
COMPÓSITO 

E CT = 60 

DIAS  

F1 1 3 0 1 1 3 

 F2 1 3 0 1 1 3 

 F3 1 3 0 1 1 3 

 F4 1 3 0 1 1 3 

 F5 1 3 0 1 1 3 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019)  

ESCORE HISTOLÓGICO ADAPTADO DE BURIM et al., 2016:  

0= ausente  

1= discreto (até 25% do campo exibindo o elemento tecidual) 

2= discreto a moderado ( de 25% a 50% do campo )3= moderado a intenso ( de 50% a 75% do 

campo) 

4= intenso (mais que 75% do campo) 
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APÊNDICE C- Ficha de avaliação radiológica por escore de  preenchimentos de falhas em 

tíbias de ovinos (T1= 30 dias/ T2=60 dias/ T3=90 dias) 

 

 AVALIADOR 

1 

  

OVELHAS T1=30 T2=60 T3=90 

 Ovelha 1 1 1 2 

Ovelha 2 1 2 2 

Ovelha 3 1 2 3 

Ovelha 4 1 1 1 

Ovelha 5 1 1 1 

Ovelha 6 2 2 3 

Ovelha 7 2 3 3 

Ovelha 8 2 3 4 

Ovelha 9 1 2 2 

Ovelha 10 1 1 1 

Ovelha 11 1 1 1 

Ovelha 12 1 1 1 

Ovelha 13 3 3 3 

Ovelha 14 1 1 2 

Ovelha 15 1 1 2 

Ovelha 16 1 1 1 

Ovelha 17 2 2 3 

Ovelha 18 1 1 1 

 

 AVALIADOR 

2  

  

OVELHAS T1=30 T2=60 T3=90 

Ovelha 1 2 2 3 

Ovelha 2 1 2 2 

Ovelha 3 1 2 4 

Ovelha 4 1 1 1 

Ovelha 5 1 1 1 

Ovelha 6 2 3 3 

Ovelha 7 3 3 3 

Ovelha 8 2 3 4 

Ovelha 9 1 1 1 

Ovelha 10 1 1 2 

Ovelha 11 1 1 1 

Ovelha 12 2 2 1 

Ovelha 13 2 3 4 

Ovelha 14 2 1 1 

Ovelha 15 2 2 2 

Ovelha 16 1 1 1 

Ovelha 17 1 2 3 

Ovelha 18 1 1 1 

Fonte: (MARCONDES, G. M., 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIA UTILIZADA PARA DETERMINAÇÃO DE ESCORES- 

ADAPTADA DE CHRISTOU et al.  (2014) 

GRAU 1= 0 A 25% DE FORMAÇÃO ÓSSEA NO DEFEITO  

GRAU 2= 25% A 50% DE FORMAÇÃO ÓSSEA NO DEFEITO  

GRAU 3= 50% A 75% DE FORMAÇÃO ÓSSEA NO DEFEITO  

GRAU 4= 75% A 100% DE FORMAÇÃO ÓSSEA NO DEFEITO  
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ANEXO A- Protocolo de preparação e caracterização  do compósito a base de nanotubo de  

carbono, quitosana e hidroxiapatita – IQSC-USP .  

 

 

EXPERIMENTAL 

Materiais e métodos  

Para a obtenção de quitosana utilizou-se gládios de lulas do gênero Loligo sp cedidas por Miami 

Comércio e Exportação de Pescados Ltda. (Cananéia-SP). A hidroxiapatita (HA) foi sintetizada 

a partir de nitrato de cálcio e fosfato de amônio. Tanto a quitosana quanto a HA foram 

preparados no Grupo de Bioquímica e Biomateriais do Instituto de Química de São Carlos – 

USP sob a responsabilidade da profª. Dra. Ana Maria de Guzzi Plepis. Os Nanotubos de 

Carbono (NC) utilizados são de parede múltipla e funcionalizados com ácido carboxílico (> 

8%) da marca Aldrich, diâmetro médio de 9,5 nm e comprimento de 1,5 μm. Todos os demais 

reagentes utilizados foram de grau PA. 

Preparação dos materiais: 

Preparação da Quitosana: 

A quitosana foi obtida a partir de gládios de lula e foi resultado de duas etapas básicas de 

preparo. Primeiramente o gládio foi lavado, seco em estufa a 40°C, triturado. Em seguida foi 

feita a desproteinização-desmineralização, através de um tratamento alcalino com uma solução 

de NaOH 0,3 mol L-1, obtendo-se a β-quitina. Na etapa final, foi feita a desacetilação com 

NaOH 40%, obtendo-se a quitosana (Horn et al., 2009).  

Preparação da Hidroxiapatita (HA) 

A síntese da hidroxiapatita foi feita seguindo o método de JARCHO et al (1976). Preparou-se 

uma solução de Ca(NO3)24H2O com pH entre 11,0 e 12,0 ajustado com hidróxido de amônio 

concentrado (Solução I). Preparou-se a seguir uma solução de (NH4)2HPO4 também com pH 

entre 11,0 e 12,0 (Solução II).  

A solução de cálcio (Solução I) foi vigorosamente agitada e mantida sob fluxo constante de N2, 

sendo então adicionada, lentamente, a solução de fosfato (Solução II), produzindo uma 

suspensão com precipitado de forma gelatinosa, que permaneceu sob agitação durante 40 horas 

à temperatura ambiente, sempre sob fluxo constante de N2.  

Após este tempo, deixou-se a suspensão foi decantada com posterior remoção do sobrenadante 

e o sólido resultante foi lavado com água deionizada até que o pH do sobrenadante se tornasse 

constante. A suspensão de HA formada foi centrifugada a  

4000 rpm por 15 min a 20oC, filtrada e seca em estufa à 90°C durante um período de 24 h. Após 

este período a HA foi triturada e separada em peneira obtendo-se partículas menores que 0,2 

mm. O rendimento total do processo foi de 95%. 
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Preparação das matrizes 

As matrizes foram feitas por suspensão de 10 mg de nanotubos de carbono (NC) em ácido 

acético 1%deixado por agitação durante 24h. A quitosana (200 mg) foi então adicionada 

lentamente sob agitação a 2000 rpm por 24h sendo que nas primeiras 2h essa agitação foi feita 

em um banho de ultrassom (40 kHz),para completa dissolução. Após esse período foi 

adicionada a hidroxiapatita (3,6 g) voltando-se a repetir o mesmo procedimento para que toda 

a mistura ficasse bem homogênea. A proporção final dos materiais foi de 1:20:180 de NC: 

quitosana: HA. 

Para a obtenção das matrizes na forma de tablets, 100 mg e 500 mg de mistura foi colocada em 

moldes de teflon de 70 e 100 mm de diâmetro, respectivamente, sendo congeladas e 

liofilizadas. As matrizes foram neutralizadas em solução de NaHCO3 0,1 mol L-1, seguidas de 

lavagens exaustivas com água desionizada, com posterior congelamento e nova liofilização. 

 

Figura 1. Fotografia Digital dos moldes de teflon de 70 e 100 mm de diâmetro 

 
 

Matrizes cilíndricas foram obtidas a partir de 8,5 g da mistura descrita acima, utilizando-se 

moldes de inox como mostrado na Figura 2, sendo congeladas e liofilizadas até peso constante. 

Neste caso as matrizes resultantes também foram neutralizadas em solução de NaHCO3 0,1 mol 

L-1, seguidas de lavagens exaustivas com água desionizada, com posterior congelamento e nova 

liofilização.  
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Figura 2. Fotografia Digital e desenho esquemático dos moldes de inox. 

 

 
 

 
 

Caracterização: 

Os materiais foram caracterizados nos equipamentos da Central de Análises Químicas 

Instrumentais do IQSC/USP. 

Quitosana:  

Grau de acetilação da quitosana: a quitosana foi caracterizada quanto a seu GA por 

espectroscopia de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN 1H) sendo utilizado o 

método proposto e validado por Lavertu et al. (2003). Os espectros de RMN 1H das amostras 

de quitosana foram obtidos no espectrômetro com transformada de Fourier da marca Agilent 

Technologies, modelo 500/54 Premium Shielded a 70°C, acumulando 64 varreduras. 

Determinação da Massa Molar: a massa molar média da quitosana foi determinada pelo método 

viscosimétrico como descrito por (Rinaudo, 2006), com soluções de quitosana em tampão ácido 

acético/acetato de sódio em um viscosímetro capilar de vidro do tipo Ubbelohde a temperatura 

constante de 25°C e em triplicata. 

Hidroxiapatita: 

Difração de raio-x: os difratogramas da HA foram obtidos em um difratômetro Bruker D8 

Advance Instrument, com radiação monocromática de CuK (l=1,5418 Å) com potência de 40 

kV, 40 mA, operado em modo de varredura. A amostra teve a varredura de 2θ entre 5 - 65° 

utilizando-se um passo de 0,03° e tempo de 0,4 s por passo. 
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Energia Dispersiva por raio-x (EDX): A análise foi feita em um equipamento EDX LINK 

ANALYTICAL, (Isis System Series 200), com detector de SiLi Pentafet, janela ultrafina ATW 

II (Atmosphere Thin Window), de resolução de 133 eV à 5,9  keV, acoplado a um microscópio 

eletrônico LEO 440 (LEO Electron Microscopy Ltd), com um detector Oxford (Oxford 

Instruments Inc.). Utilizou-se padrão de cobalto para calibração, feixe de elétrons de 20 kV, 

distância focal de 25 mm, “dead time” de 30 %, corrente de 2,82 A e I “probe” de 950 pA. 

Matriz:  

Microscopia eletrônica de varredura (MEV): as fotomicrografias foram obtidas na superfície 

matriz colada em stubs por fita condutora de carbono e recoberta com uma fina camada de ouro 

de 6 nm de espessura em um metalizador Coating System BAL-TEC MED 020 (BAL-TEC, 

Liechtenstein) com pressão na câmara de 2,00x10-2 mbar, corrente de 60 mA e taxa de 

deposição de 0,60 nm s-1, possibilitando a análise de suas estruturas. Utilizou-se o equipamento 

ZEISS LEO 440 (Cambridge, England) com detector OXFORD (model 7060), operando com 

feixe de elétrons de 20 kV. Imagens com elétrons restroespalhados foram obtidas utilizando 

four quadrant backscattered electron detector (QBSD) type 400, operando com feixe de 

elétrons de 20 kV, corrente de 2,82 A e I probe de 1500 nA. 

RESULTADOS  

A quitosana foi caracterizada por espectroscopia de RMN 1H determinando-se o grau de 

desacetilação de 93,5% (Horn et al., 2009; Torres et al., 2005). A massa molar média da 

quitosana determinada pelo método viscosimétrico foi de 283± 60 kDa. 

O padrão de difração de raio-X para HA seca a 90°C (Figura 3A) mostra os picos em 2ϴ de 

26,1°, 31,9°, 32,3°, 33,1°, 34,2°, 46,9° e 49,7° que correspondem aos descritos para HA [HA, 

JCPDS 9-0432] .O alargamento dos picos são uma indicação de uma cerâmica com baixa 

cristalinidade. A análise por dispersão de raio-X (EDX) foi feita para se verificar a relação 

cálcio e fósforo (Ca/P) que foi determinada como sendo de 1,89, caracterizando uma HA rica 

em cálcio (Ramesh et al., 2007). Os elementos encontrados nesta análise foram o carbono 

(0,2 keV), oxigênio (0,5 keV), cálcio (3,7 e 4,0 keV), e fósforo (2,0 keV), como mostrado na 

Figura 3B. 
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Figura 3. Espectro de difração de raio-X (A) e dispersão de raio-X (B) para a HA obtida. 

20 30 40 50 60

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

In
te

n
s
it
y

Bragg angle (2 degree)

(A)

 

 

 

As matrizes obtidas são compactas e com uma coloração cinza devido à presença dos 

nanotubos de carbono, estando mostradas na Figura 4. 

 

Figura 4. Fotografia digital da matrizes de 70 e 100 mm de diâmetro 

 

 
 

 

Figura 5. Fotografia Digital das Matrizes antes (A) e (B); após (C) e (D) da liofilização em 

forma cilindrica 

 

  
 

 

As fotomicrografias por MEV obtidas para as matrizes estão mostradas na Figura 6 sendo 

observada uma matriz densa e homogenia.  
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Figura 6. Fotomicrografia por MEV para a matriz quitosana/nanotubo de carbono/ 

hydroxiapatita. (A) detector de espalhamento (SE) e (B) detector QBSD  
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ANEXO B- Isolamento e cultivo de células-tronco mesenquimais oriundas de medula óssea 

de ovino  

 

A amostra proveniente da medula óssea foi diluída em PBS na proporção de 1:1 em 

seguida foi delicadamente depositada sobre solução de Ficoll 1077 g/ml (proporção 1:1) e 

centrifugado a 1400 rpm durante 30 minutos à temperatura ambiente, com o objetivo de separar 

as células por gradiente de densidade. Após centrifugação, a camada contendo células-tronco 

mesenquimais (fração de células mononucleares) foi ressuspensa em PBS, e novamente 

centrifugada a 2000 rpm durante 10 minutos, seguido por mais uma etapa de lavagem, nas 

mesmas condições já descritas. O “pellet” formado foi transferido para frascos de cultivo de 25 

cm2, e preenchidos com 5 ml de meio de cultivo DMEM (Minimum Essential Medium), 

suplementado com 10% de soro fetal bovino, 1% de penicilina/estreptomicina, 1% de ácido 

pirúvico, 1% de L-glutamina e 0,5% de anfotericina B, incubados a uma temperatura de 37 °C, 

com umidade relativa próxima de 100% e atmosfera gasosa de 5% de CO2. Assim que as células 

atingiram 80% de confluência, foram tripsinizadas e congeladas. Todos os procedimentos 

foram realizados no Laboratório de Cultivo Celular e Medicina Regenerativa do Departamento 

de Clínica Médica da FMVZ-USP, pela pós-graduanda Dra Joice Fülber, sob orientação da 

profa Dra. Raquel Baccarin.  

Tripsinização e congelamento celular 

 

O meio de cultivo foi removido e acrescentado 1 mL de tripsina 0,25%. A amostra foi 

incubada a 37°C por 5 minutos. Após esse período foi adicionado 2 mL de meio de cultivo 

suplementado com soro fetal bovino para inativação da tripsina, toda a suspensão celular foi 

aspirada e transferida para um tubo tipo falcon de 15 mL. Em seguida, os tubos foram 

centrifugados a 1000 rpm durante 5 minutos. O “pellet“ resultante da centrifugação foi 

ressuspendido em meio de congelamento. O meio de congelamento utilizado é composto por 

soro fetal bovino a 10% de DMSO. As células foram então distribuídas em criotubos (um mL 

para cada criotubo). Em seguida, as amostras foram armazenadas em ultrafreezer -80 ºC, 

durante três dias e após esse período foram transferidas para um tambor de nitrogênio líquido, 

onde permanecerão armazenadas a uma temperatura de -196ºC. 
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Descongelamento Celular 

 

Os criotubos foram retirados cuidadosamente do tambor de nitrogênio líquido, e 

descongelados, adicionando meio de cultura a temperatura ambiente. Em seguida as células 

foram transferidas para tubos tipo falcon de 15 mL e adicionado meio de cultivo com 10% de 

soro fetal bovino. As amostras foram centrifugadas a 1200 rpm por 5 minutos. O sobrenadante 

foi descartado, e o “pellet” ressuspendido em 5 mL de meio de cultivo suplementado com 10% 

soro fetal bovino, e consequentemente transferido para frascos de cultura, com o meio de cultivo 

celular já descrito anteriormente. Os frascos foram acondicionados em estufa a 37 °C com 

umidade relativa próxima de 100% e atmosfera gasosa de 5% de CO2. Nesta fase, foi realizado 

o teste de viabilidade celular, para confirmar que as células resistem ao processo de 

congelamento e descongelamento, visando trabalhar futuramente com um banco de células. A 

viabilidade celular foi realizada em microscópio óptico a partir da contagem de células em 

câmera de Neubauer coradas com azul de tripan. Neste teste, as células comprometidas coram 

em azul, demonstrando rompimento da parede celular.   

Cultivo com compósito a base de nanotubo de carbono, quitosana e hidroxiapatita 

Nesta fase da pesquisa, foi realizado dois protocolos para testar a viabilidade das células 

durante o cultivo com compósito, pois houve a necessidade de conhecer o seu comportamento 

in vitro para confirmar que não ocasionaria morte celular.  

Primeiro protocolo: As células-tronco mesenquimais foram descongeladas e colocadas 

em frasco de cultura como já descrito anteriomente e ainda com as células em suspensão o 

biomaterial foi adicionado aos frascos de cultura. Em seguida, os frascos foram mantidos em 

cultivo, até o momento em que as células atingiram 70% de confluência (oitavo dia).   

Segundo protocolo: As células foram descongeladas e cultivadas. No momento que as 

células aderiram ao plástico, com uma confluência aproximada de 50% (quarto dia), o 

biomaterial foi acrescentado dentro do frasco em contato com as células.  Tais células foram 

cultivadas até que obtiveram 70% de confluência (oitavo dia).     

Resultados obtidos 

Isolamento de células-tronco mesenquimais oriundas de medula óssea de ovino 
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 As células provenientes de medula óssea demonstraram sua capacidade de aderência ao 

plástico durante a primeira semana de cultura (sete dias), sendo possível notar algumas 

populações visualizadas à microscopia invertida. Apresentaram morfologia fibroblastóide e 

crescimento em monocamada. Em 15 dias, a cultura primária atingiu confluência celular de 

70% (Figura 1).  

Figura 1: Células-tronco mesenquimais com 70% de confluência. Microscopia invertida 400X 

 

Viabilidade celular após congelamento e descongelamento 

As células foram submetidas ao teste de viabilidade celular após o descongelamento. 

Durante o procedimento com coloração de azul de tripan, foi observado ao microscópio óptico 

(em câmera de Neubauer) que houve 75% de viabilidade celular, ou seja, 75% das células não 

apresentaram coloração azul. Com este teste, pode-se afirmar que as células foram capazes de 

sobreviver ao congelamento e descongelamento. 

Cultivo com biomaterial 

Ambos os procedimentos, um e dois foram satisfatórios. Durante o primeiro 

procedimento, foi observado que as células cultivadas desde o início com o compósito, foram 

capazes de aderirem ao plástico e se expandirem (Figura 2).  
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Figura 2: Células-tronco mesenquimais cultivadas com biomaterial (setas). Microscopia invertida 400X.  

 

 

Já o procedimento dois em que as células já estavam em confluência e então o compósito 

foi acrescido posteriormente, também resultou em algo esperado. Não houve morte celular, pois 

as células continuaram crescendo e se expandindo, visualizado em microscopia invertida 

(Figura 3). 

Figura 3: Células-tronco mesenquimais em confluência após adicionar biomaterial. Microscopia 400X. 

 

 

Estes resultados significam que o compósito demonstrou ser inerte para as células e 

sugerem que possa existir um sinergismo frente a um processo de regeneração de tecidos in 

vivo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dessas avaliações, foi possível estabelecer um protocolo de cultivo celular e 

identificar in vitro a viabilidade das células quando associadas ao compósito. Esses resultados 

evidenciam a exequibilidade do projeto.  
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ANEXO C- Protocolo de processamento das amostras dos ratos destinadas à–  microscopia de 

luz - Histotech- Lâminas didáticas- Técnica: Margareth T. Arroyo 

 

SUBCUTÂNEO DE RATOS 

  O material colhido foi mantido em fixador a base de formaldeído a 10% durante 24 

horas, mantido em frascos unitários opacos, ao abrigo da luz, com identificação do controle e 

do compósito. Após 24 horas de fixação, as peças foram lavadas em água corrente. Logo após 

o material foi acondicionado em cassetes unitários para o correto processamento histológico, 

que foi realizado por um processador histológico automático (Modelo 893, Ancap®, São Paulo, 

Brasil). Em seguida o material foi embebido em parafina líquida, obtendo blocos para o corte 

histológico.  

Os blocos de parafina foram corretamente identificados e posicionados em micrótomo, 

sendo então seccionados, realizando-se cortes de 5 micrômetros de espessura em micrótomo 

automático Leica RM2165 (Leica, Wetzaer, Alemanha). Após completa secagem das lâminas 

em estufa a 60º C por duas horas, os cortes foram corados em hematoxilina e eosina.  

 

CALVÁRIA DE RATOS  

 
Processamento, inclusão, obtenção dos cortes e coloração: 

 

Após a fixação dos fragmentos feita em formol 10%, os materiais foram descalcificados 

em Ácido Fórmico a 10% por 24 hrs. Os fragmentos foram lavados e desidratados em banhos 

sucessivos de etanol em concentrações crescentes (70-100%) e diafanizados em xilol. Três 

banhos de 2 horas em parafina precederam a inclusão em bloco no mesmo material.  

Segue abaixo a tabela das concentrações crescente de álcool, e a parafinização: 

 

Solução       Tempo 

Álcool 70%     1 hora 

Álcool 95%     1 hora 

Álcool absoluto    6 horas 

Xilol      3 horas 

Parafina      6 horas 

 

 As peças foram incluídas em parafina. Foram obtidos cortes na posição longitudinal 

com 5 um de espessura, em micrótomo manual (Leica – RM 2145). 

 Os cortes uma vez coletados em lâminas, fora desparafinizados, tendo as lâminas 

passadas pela seqüência de imersões descrita no quadro abaixo, foram corados pelo 

Hematoxilina de Harris e Eosina de Lison. 
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Hematoxilina e Eosina: 

Solução      Tempo 

Xilol I      10 min 

Xilol II     10 min 

Álcool abs     5 min 

Álcool 95 %     5 min 

Álcool 70 %     5 min 

Lavar em água corrente              3 min 

Hematoxilina                5 min 

Diferenciador                rápido 

Eosina      1 min 

Lavar rápido 

Álcool 70%     30 seg 

Álcool 95%     30 seg 

Álcool abs     3 min 

Álcool abs     5 min 

Álcoo/xilol (1:1)    5 min 

Xilol      5 min 

Xilol      5 min 
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ANEXO D- Protocolo de processamento das amostras de fragmentos ósseos de ovinos 

destinadas à microscopia de luz  

 

 

Após a coleta dos fragmentos ósseos, os mesmos foram acondicionados em recipientes 

contendo fixador a base de paraformaldeído a 4%. A fixação se deu por um período de 48 horas 

à temperatura ambiente. Posteriormente, os espécimes foram descalcificadas em: 

 

 Solução de Ácido nítrico e formalina: 

10 ml de ácido nítrico 

10 ml de aldeído fórmico (37-40%) 

80 ml de água destilada  

  

Depois de período de descalcificação por 3 meses, as espécimes foram lavadas em água de 

torneira por 2 horas e tratadas em sequência crescente de álcool :  

Álcool 70% - 24 horas 

Álcool 95%- 24 horas  

Álcool 95%- 48 horas  

Álcool absoluto – 24 horas  

Álcool absoluto – 48 horas   

Álcool absoluto – 56 horas  

 

 Posteriormente a desidratação, foi realizada a diafanização, para a retirada de impurezas 

da amostra do fragmento ósseo, através de imersão em xilol por um período de 24 horas, 

posteriormente por 48 horas. Obtidas as peças translúcidas, estas foram impregnadas em 

parafina e preparados blocos com os tecidos ósseos para serem cortados em micrótomo rotativo.  

Foram obtidos cortes de 5 micrômetros de espessura e montados em lâminas 

previamente tratadas para posteriormente serem coradas com as técnicas de coloração 

escolhidas:  

  

Tricrômico de Masson 

 

Hematoxilina férrica – Weigert (15-7-28) (5 min)  

Fucsina ácida – Escarlate de Biebrich (15- 5- 7) (5 min) 
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Solução fosfotungstica 5%- ácido fosfomilidbico 55 (1/1) (16-1-19) (10 min 

Azul de anilina-acética (15-1-18) (10 min) 

Ácido acético sol. Aq. 1% (16-1-4) ( 3 min)  

*Obs.: Entre cada solução foi realizada lavagem com água destilada por 5-10 min.  

 

Hematoxilina e Eosina  

 

Xilol I (10 min) 

Xilol II (10 min) 

Álcool abs (5 min) 

Álcool 95 % (5 min) 

Álcool 70 % (5 min) 

Lavar em água corrente (3 min) 

Hematoxilina (5 min) 

Diferenciador rápido 

Eosina (1 min) 

Lavar rápido 

Álcool 70% (30 seg) 

Álcool 95% (30 seg) 

Álcool abs (3 min) 

Álcool abs (5 min) 

Álcoo/xilol (1:1) (5 min) 

Xilol (5 min) 

Xilol (5 min)  

 

 

 

 

 

 




