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Resumo

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi caracterizar algumas propriedades físico-químicas
do osso bovino misto (OBM) e analisar comparativamente o potencial osteocondutor
do OBM em relação ao osso bovino inorgânico medular (Bio-Oss® e Gen-Ox®),
tendo o coágulo como controle negativo. O OBM foi analisado por meio de
termogravimetria, espectroscopia no infravermelho, calorimetria exploratória
diferencial, determinação da porosidade e tamanho de poros, microscopia eletrônica
de varredura, difração de raios-X e cristalinidade. Para esta análise foram feitos
defeitos críticos (9 mm de diâmetro) na calvária de ratos (n=5/período – material),
preenchidos de acordo com o grupo experimental e recobertos com membrana de
cortical óssea bovina Gen-Derm®. Ao final dos períodos de 1, 3, 6 e 9 meses póscirúrgicos, as calotas foram coletadas, fixadas em formalina 10% tamponada,
radiografadas e processadas para análise histológica. As análises físico-químicas
evidenciaram grupamentos característicos de colágeno e de hidroxiapatita no osso
bovino misto. Na análise microscópica comparativa observamos que: a) não ocorreu
o completo fechamento do defeito em quaisquer dos grupos estudados; b) em todos
os grupos a membrana foi reabsorvida antes do período de 1 mês; c) no grupo
controle a ossificação ocorreu na borda do defeito, sendo a região central preenchida
por tecido conjuntivo fibroso; d) no grupo tratado com Bio-Oss ocorreu ossificação
na borda do defeito, com denso fibrosamento ao redor das partículas; e) no grupo
tratado com Gen-Ox houve neoformação óssea ao redor das partículas do
biomaterial; f) no grupo tratado com OBM o infiltrado inflamatório persistiu no
primeiro mês, sendo substituído por tecido conjunto fibroso ao redor das partículas.
Concluímos que: a) o OBM apresenta frações orgânica (cerca de 15%) e inorgânica
(cerca de 75%); b) nenhum dos materiais testados foi capaz de induzir o fechamento
completo da lesão de tamanho crítico; c) o Gen-Ox inorgânico demonstrou a maior
capacidade osteocondutora dentre os materiais testados; d) o OBM e o Bio-Oss, no
modelo experimental utilizado, não apresentaram propriedades osteocondutoras e, e)
nenhum dos materiais foi reabsorvido no período de 9 meses.
Palavras-chave: Biomateriais, Implante ósseo, Reparo ósseo, Regeneração óssea
guiada, Osso bovino, Implante xenogênico.
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1 INTRODUÇÃO
Os crescentes avanços na área das cirurgias ortopédicas, plásticas
reconstrutivas, bucomaxilofaciais, além das dentárias como na periodontia,
implantodontia e endodontia têm instigado um significativo número de pesquisadores
a desenvolver e produzir diversos tipos de materiais para enxerto, que tem por
propósito, promover uma melhor reparação de áreas ósseas lesadas. A despeito de o
osso autógeno apresentar boas propriedades biológicas (como osteogênese,
osteoindução e osteopromoção), os vários inconvenientes de se obter osso autógeno,
dentre eles, necessidade de um outro procedimento cruento, período de
convalescença, susceptibilidade a infecções, risco de reabsorções ósseas progressivas
e morbidade (VESCIO

120

, 1967), estimularam a busca de um material substituto

ideal para enxertos em áreas ósseas.
Já é amplamente difundido e pesquisado o uso clínico de biomateriais
osteosubstitutos na odontologia (ZITZMANN et al.129, 1997; BLANK & LEVY9,
1999), como na periodontia e implantodontia. Mas ainda não existem muitos
trabalhos comparando o reparo do defeito ósseo entre diferentes tipos de implantes e
a terapia mais utilizada (preenchimento da loja óssea apenas com o coágulo).
A evolução dos biomateriais para implante ósseo e o progresso das técnicas
de sua utilização têm estimulado pesquisadores a desenvolver inovações, e aprimorar
os produtos já existentes. Visto que as características desejadas de um biomaterial
são biocompatibilidade, previsibilidade, aplicação clínica, ausência de riscos transoperatórios ou seqüelas, além de boa aceitação pelo paciente, conclui-se que ainda
não existe um material que contenha todas essas características (OLIVEIRA74 et al.,
1999).
É sabido que, ainda, defeitos mais extensos, têm as chances de sucesso
diminuídas. A tendência atual é desenvolver e utilizar materiais que acelerem ou, ao
menos, permitam o reparo normal e completo da loja óssea, diminuindo o risco pósoperatório (SAAD & ABDELLATIEF85, 1991; KELLERT et al.48, 1994; RANKOW
& KRASNER78, 1996; PÉCORA et al.75, 1997; BLANK & LEVY9, 1999;
MASTROMIHALIS et al.63,1999; YOUNG et al.127, 1999).
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Estudos mais recentes realizados por nossa equipe (OLIVEIRA et al.74, 1999;
HERCULANI et al.38, 2000) corroboraram análises publicadas na literatura mundial
(BLANK & LEVY9, 1999; MASTROMIHALIS et al.63, 1999), onde o material
orgânico e inorgânico derivado do osso bovino mostrou-se perfeitamente
biocompatível. Trata-se de um material obtido de uma fonte abundante, de custo
acessível, sendo seguro quanto ao risco de transmissão de doenças, visto que o
processo de tratamento a que é submetido (liofilização, desmineralização e
desproteinização) elimina qualquer risco de resposta imunogênica, e também de uma
possível zoonose, incluindo o mal da “vaca louca” (WENZ et al.123, 2001). Apresenta
capacidade osteocondutora, pois permite a aposição de tecido ósseo originado de
osso já existente (MASTERS62, 1988).
A utilização de osso bovino medular desproteinizado e membrana de cortical
óssea bovina desmineralizada isoladamente (TAGA111, 2004) promoveram
significativo reparo ósseo (80-100%) em defeitos de tamanho crítico (que não se
reparariam por si só) em calvária de cobaias, o que reforça não somente a
biocompatibilidade dos materiais como sua excelente propriedade osteocondutora em
lesões extensas.
Atualmente no mercado existem diversas marcas comerciais para osso bovino
desproteinizado, como o Bio-oss® (Osteohealth Co.), produto importado indicado
como substituto ósseo, mas com elevado custo. Este material é biocompatível
(CAMELO et al.20, 2001; YAMADA et al.126, 2002), tendo sido testado, em diversos
modelos animais, como em defeito crítico em calvária de ratos, que demonstraram
sua aplicabilidade (THALLER et al.114, 1994; SU-GWAN et al.107, 2002). Há ainda
diversos relatos demonstrando sua utilização clínica, com sucesso, nas diversas áreas
da odontologia (HOUSER et al.40, 2001; FUGAZZOTTO & DE PAOLI34, 2002;
INDOVINA & BLOCK41, 2002).
Também de origem xenogênica, há o Gen-Ox® (Baumer S.A., São Paulo,
Brasil), desenvolvido com tecnologia nacional, apresentando menor custo, mas com
propriedades físico-químicas e biológicas semelhantes aos similares importados. É
indicado para o preenchimento de cavidade como substituto de enxerto ósseo e
apresenta-se nas formas inorgânica e orgânica (cortical ou medular), em blocos ou
grânulos.
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Graças à sua biocompatibilidade e estrutura tridimensional biologicamente
desenhada que favorece a osteocondução, o osso bovino adequadamente processado
potencialmente representa ainda uma opção como material carreador de células ou
fatores de crescimento. O desenvolvimento de fatores de crescimento vêm tendo
grande importância recentemente devido a evolução dos estudos sobre utilização
clínica de fatores de indução, que exigem sistemas de carreamento adequados
(LEVINE et al.55, 1997; CONCANNON et al.23, 1997; MORONE & BODEN68,
1998). Além de fornecer uma estrutura de suporte e osteocondução, o osso bovino
inorgânico poderá prover também um alto conteúdo de cálcio e fósforo, essenciais
para o neoformação do tecido ósseo (SCIADINI et al.87, 1997). A implantação de
matriz óssea mineralizada e desproteinizada (Gen-Ox®), tanto a 100ºC como a
1000ºC mostrou uma resposta tecidual semelhante à utilização de enxerto autógeno e
xenógeno desmineralizado (OLIVEIRA et al.74, 1999), permitindo concluir que os
materiais eram biocompatíveis.
Entretanto, os implantes xenogênicos apresentam pobre resistência mecânica,
não sendo possível sua implantação e imediata função no sítio receptor, ou mesmo
sua fixação através de parafusos. É desejável então o desenvolvimento de um
material que possibilite a utilização de carga imediata, mantendo as características de
biocompatibilidade, osteocondução e osteoindução (STOGARD-JENSEN et al.104,
1996).
O processamento do osso bovino utilizando peróxidos, solventes orgânicos e
agentes caotrópicos proporciona a remoção de células, proteínas e lipídios,
resultando em material potencialmente aplicável no tratamento de perdas ósseas
como o Tutoplast® (Mentor) e Kiel Bone® (Kiel) (TADIC & EPPLE109, 2004).
Estudos preliminares desenvolvidos em nosso laboratório demonstraram que o osso
bovino misto produzido pela Baumer S. A. apresentava biocompatibilidade sem
ativação aparente do sistema imunológico (SUBITONI105, 2002; JANUÁRIO43,
2003).
Com o desenvolvimento do conceito de regeneração tecidual guiada (GTR),
por DAHLIN et al.26 (1988), introduziu-se o uso de barreiras físicas (membranas)
para impedir que células dos tecidos epiteliais circunjacentes proliferem ocupando a
área da lesão e dificultando a reorganização óssea que é sabidamente mais lenta.
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SCHENK et al.87 (1994) relatam que a membrana sobre defeitos ósseos
estimula a regeneração óssea pelo princípio da osteopromoção (na regeneração óssea
guiada, ROG), ou seja, impedindo a invasão do espaço do defeito por tecido
conjuntivo frouxo. Esse procedimento cria um microambiente celular, tecidual e
molecular adequados para a neoformação óssea (YAMADA et al.125, 2002).
Contudo, o índice de formação óssea depende da revascularização e do recrutamento
de células osteoprogenitoras (SCHENK88, 1992), e da distância a ser percorrida por
estas células, impondo o tempo de permanência durante o qual a membrana deverá
ficar funcionalmente intacta no local.
Recentemente foi introduzida no mercado brasileiro uma membrana biológica
liofilizada de cortical óssea bovina (Gen-Derm®), que se constitui basicamente de
fibras colágenas ósseas.
Destarte, neste trabalho objetiva-se a caracterização físico-química do osso
misto (OBM) e a análise histológica comparativa do potencial osteocondutor de
diferentes implantes xenogênicos (Bio-Oss®, Gen-Ox® e OBM), em relação ao
coágulo apenas, no reparo de defeito ósseo de tamanho crítico na calvária de ratos.
Em todos os defeitos ósseos será utilizada a membrana de cortical óssea
desmineralizada (Gen-Derm®), de forma a aplicar o conceito de regeneração óssea
guiada.

REVISÃO DE
LITERATURA
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2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1. Tecido Ósseo - Considerações gerais
O tecido ósseo é uma forma altamente especializada de tecido conjuntivo,
onde a matriz extracelular é mineralizada, conferindo-lhe rigidez, mas mantendo
algum grau de elasticidade. Além de sua função de suporte, o osso é a maior reserva
primária de cálcio do organismo, sendo o cálcio um íon essencial para a vida, pois
participa da manutenção do pH interno do corpo, assim como na transmissão e
condução do impulso elétrico em nervos e músculos. Deste modo, o tecido ósseo tem
uma grande capacidade de remodelação, renovando-se constantemente para
responder às necessidades metabólicas do corpo e a manutenção da estabilidade da
calcemia (DEMPSTER29, 1999; MARX & GARG61, 1998).
Em nível molecular, o osso é constituído, basicamente, de uma matriz orgânica
colagênica (colágeno tipo I), contendo proteoglicanas de baixa massa molecular e
proteínas não colágenas, que correspondem a 25% de seu peso; uma parte mineral
(principalmente hidroxiapatita) correspondente a 65% e água (10%). Sua função
geral está relacionada com a constituição do esqueleto, sustentação e fixação dos
músculos e depósito para íons cálcio para manutenção da calcemia (JUNQUEIRA &
CARNEIRO46, 1990).
Macroscopicamente há duas formas de osso: cortical (compacto) e esponjoso
(medular). No osso compacto, a matriz de colágeno está organizada em forma de
lamelas concêntricas, geralmente ao redor de um canal vascular central, constituindo
o sistema de Harvers. Os canais centrais contendo nervos e vasos sanguíneos se
comunicam entre si e com a cavidade medular óssea através dos canais de
Volkmann. Já o osso esponjoso apresenta uma matriz mais porosa, organizada em
trabéculas. As diferenças entre osso cortical e esponjoso não são apenas estruturais,
mas também funcionais. Assim, o osso cortical dá resistência e proteção, enquanto
que o esponjoso atua nas funções metabólicas. O osso cortical ou compacto é
encontrado nas diáfises de ossos longos e na superfície externa de ossos chatos. O
osso esponjoso ou medular delimita espaços intertrabeculares que são preenchidos
por medula óssea vermelha, onde há a produção ativa de células sanguíneas a partir
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de células mesenquimais, ou, com o envelhecimento, por medula óssea amarela, um
sítio de reserva de gordura. (MARX & GARG61, 1998).
Protegendo externamente o osso existe uma fina camada de tecido conjuntivo
com grande potencial osteogênico, denominado periósteo, e um tecido equivalente, o
endósteo, que recobre as superfícies internas dos ossos.
Histologicamente existem quatro tipos de tecido ósseo: o trabeculado ou
entrelaçado, o composto, o lamelar e o fasciculado. O osso trabeculado desempenha
importante papel durante o reparo ósseo, sendo o primeiro tecido ósseo a ser
formado. Caracteriza-se por uma velocidade de formação muito rápida (30-50µm ao
dia ou mais), por ter uma matriz de colágeno desorganizada sem a estrutura lamelar
dos sistemas harvesianos e por ser frágil, exibindo pouca resistência biomecânica. É
o tecido ósseo predominante durante o desenvolvimento pré-natal, por isso é referido
como “osso embrionário”, um termo incorreto, visto que todos os adultos têm
habilidade de formar este tipo de osso. Também é o tecido que caracteriza a primeira
fase da regeneração óssea, e apesar de formar-se muito rapidamente, é reabsorvido e
substituído pelo osso lamelar. Este, por sua vez, é o tecido ósseo maduro, com alta
resistência mecânica. Caracteriza-se por formar-se bem devagar, a uma velocidade
de 0,6µm por dia e por ter uma estrutura altamente organizada de fibra colágenas e
cristais de minerais. O termo “tecido ósseo composto” é usado para descrever o
estágio de transição entre o osso trabeculado ao osso lamelar, durante a fase de
remodelação. E, finalmente, o tecido ósseo fasciculado é o osso encontrado na zona
de inserção de ligamentos das articulações. Este tipo de osso é de importância
particular na odontologia porque está presente adjacente ao ligamento periodontal
(MELCHER66, 1970; ROBERTS et al.81, 1987).
Quanto às células presentes no tecido ósseo, temos:
1. Osteoblastos: células cubóides organizadas em uma camada contínua sobre o
osteóide, ou seja, camada não mineralizada de matriz, que recobre a
superfície óssea mineralizada. Estas células são responsáveis pela
osteogênese, isto é, pela síntese e secreção da matriz orgânica, sua maturação
e mineralização. O osteoblasto além de sintetizar e secretar o colágeno tipo I,
que corresponde a 90% da matriz orgânica, também produz as outras
proteínas não colagênicas encontradas na matriz, como: sialoproteína óssea,
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osteopontina, osteonectina, osteocalcina, BMPs, porteoglicanas e outras. É
uma célula muito rica em fosfatase alcalina, enzima essencial para o processo
de mineralização da matriz (MARX & GARG61, 1998). Vários fatores
sistêmicos e locais regulam o seu número, a sua diferenciação e a sua
atividade, incluindo fatores autócrinos. Assim, estas células possuem
receptores

para

hormônios

sistêmicos

(paratormônio,

estrógenos,

glicocorticóides, insulina, hormônios tireoideanos), vitamina D3 e fatores
locais como prostanóides (PGE, PGF2α), citocinas (TGF-βs, BMPs, FGFs,
IGF-1, PDGF) e interleucinas (RAISZ & RODAN77, 1998). Os osteoblastos
se diferenciam a partir de células mesenquimais indiferenciadas, e a sua
diferenciação em osteoblastos depende de estímulos externos, fatores de
crescimento, hormônios e interações celulares.
2. Osteócitos: são osteoblastos incorporados à matriz óssea mineralizada,
durante a osteogênese. Apresentam longas projeções citoplasmáticas que
delimitam canalículos

intercomunicantes

constituindo

uma

rede

de

comunicação entre as células e a superfície óssea.
3. Osteoclastos: são células grandes multinucleadas, formadas pela fusão de
células mononucleares. Quando ativo é polarizado, com parte da membrana
envolvida na reabsorção fortemente aderida à superfície óssea e que delimita
a zona reabsorvente da célula, denominada “borda em escova” ou “borda
franjada”. Com o início da reabsorção aparece uma depressão na superfície
óssea junto à borda em escova que é conhecida como lacuna de Howship
(JUNQUEIRA & CARNEIRO46, 1990; MARX & GARG61, 1998).
A interação da atividade de osteoblasto-osteoclasto é responsável pela
remodelação óssea, ou seja, a reabsorção e a neoformação óssea contínua que ocorre
em todos os ossos (RODAN & MARTIN82, 1981). Deste modo, os osteoblastos
produzem fatores que vão influenciar a diferenciação e função dos osteoclastos,
alguns destes são depositados e armazenados na matriz e outros secretados
localmente em resposta a hormônios ou fatores locais. Segundo RODAN &
MARTIN82, os receptores para a maioria dos fatores osteolíticos são encontrados nos
osteoblastos e não nos osteoclastos. Em cultura, os osteoclastos reabsorvem osso em
resposta a fatores liberados por osteoblastos estimulados (MCSHEEHY &
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CHAMBERS64, 1986), e componentes da matriz óssea é que atraem e ativam os
osteoclastos (THESINGH & BURGER115, 1983). Por outro lado, a reabsorção óssea
libera fatores que recrutam e ativam os osteoblastos.
Um destes fatores que controlam o comportamento osteoclástico, é a
osteoprotegerina (OPG), descoberta em 1997 por SIMONET et al97. Os autores
observaram que a sua superexpressão em camundongos transgênicos resultava em
osteopetrose devido ao bloqueio da diferenciação de osteoclastos. A identificação e o
estudo funcional da OPG mostrou que, além de esteróides e outros hormônios, novas
moléculas secretadas podem atuar sistemicamente no controle da diferenciação de
osteoclastos. Obviamente a identificação de um receptor solúvel que controla a
osteoclastogênese sugeriu que deveria existir um fator associado a este receptor, o
qual foi chamado de RANKL, ou fator de diferenciação de osteoclastos (ODF).
RANK está presente na membrana de precursores de osteoclastos, bem como solúvel
no microambiente ósseo. A deficiência em RANKL leva a osteopetrose
(KARSENTY47, 1999).

2. 2. Materiais osteosubstitutos
O organismo está sujeito a inúmeras adversidades que podem levar à perda de
um órgão (perda dental, por exemplo), de massa corpórea (perdas ósseas), ou podem
levar à substituição de um tecido por outro, podendo ser este novo tecido indesejado
ou ineficiente. Isto é especialmente verdadeiro no que se refere ao tecido ósseo.
Como observado anteriormente, este é um tecido altamente dinâmico e versátil, com
funções diversas, como proteção de órgãos, reservatório de cálcio, sustentação do
corpo. Em determinadas situações, como em casos de acidentes ou doenças
osteodestrutivas, nem sempre toda a dinâmica orgânica pode ser capaz de regenerar o
tecido perdido e, assim, devolver forma e função adequadas. Outros distúrbios
podem interferir no crescimento craniofacial, como no caso da crânio-sinostose
(MARDAS et al.59, 2002), e novamente o organismo não consegue oferecer reparo
adequado, o que prejudica o crescimento do indivíduo. De acordo com SERVICE94
(2000), todo ano são realizados ao redor de 450.000 enxertos ósseos nos Estados
Unidos principalmente em fraturas com perda tecidual.
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No caso da odontologia, inúmeras são as situações onde as perdas ósseas
prejudicam a função dental, como nas periodontites, ou até mesmo impedem a
reabilitação bucal, como é o caso de pacientes desdentados que necessitam de
reabilitação com implantes osteointegrados, mas não possuem quantidade ou
qualidade óssea adequadas. BOYNE13, em 1971, foi o primeiro autor a estudar a
aplicação dos enxertos ósseos por razões protéticas. Com o tempo, o mesmo tipo de
enxerto passou a ser utilizado de forma regular para que fosse possibilitada a
instalação de implantes osteointegrados.
É importante que se faça uma distinção entre enxertos e implantes. O enxerto
ou transplante é um tecido ou órgão vivo, pois contém células do doador e, portanto,
espera-se que sobreviva na região receptora. Já o implante, ao contrário, é um
material sem células viáveis (BAUER & MUSCHLER5, 2000).
O enxerto autógeno é largamente empregado quando da necessidade de
aumento do volume ósseo, visto que possui diversas propriedades desejáveis, como
osteogênese, osteocondução e osteoindução. Além disso, por ter origem no mesmo
indivíduo que irá receber o enxerto, a aceitação do procedimento pelo organismo
torna-se facilitada, sem risco de rejeição. Contudo, inconvenientes desta técnica
podem ser descritos, como a necessidade de internação, maior período de
convalescença, susceptibilidade a infecções nos sítios doadores e, ainda, reabsorção
progressiva e constante (CARVALHO et al.22, 2004). Nem sempre a obtenção de
quantidade e qualidade adequadas de osso autógeno é simples, e os inconvenientes
citados anteriormente podem desencorajar o paciente à realização do procedimento.
Em vista do que foi citado, é natural a busca de substitutos ósseos, e de
produtos que estimulem a formação óssea e que possam ser utilizados em situações
onde o restabelecimento do volume e qualidade óssea seja desejável. Tal biomaterial
deve ser utilizado em íntimo contato com os tecidos do indivíduo e, para tanto,
possuir características como: biocompatibilidade, previsibilidade, aplicação clínica,
ausência de riscos trans-operatórios e seqüelas pós-operatórias mínimas, além de
aceitação pelo paciente (SERVICE94, 2000). Apesar de haver uma grande variedade
de implantes ósseos, associada a um avanço crescente no seu desenvolvimento e
aperfeiçoamento, ainda não existe um biomaterial que preencha todos esses
requisitos.
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AABOE et al.1, em 1995, realizaram uma revisão de literatura sobre defeitos
ósseos criados experimentalmente e sobre materiais substitutos ósseos. Relataram
que um material ideal para implante ósseo, de origem não autógena, deve ser
esterilizável, não tóxico, não induzir resposta imunológica e que possa estar
disponível em quantidades suficientes. Este deve ainda ser capaz de induzir a
diferenciação de células em osteoblastos, sendo ao mesmo tempo gradualmente
absorvível, fornecendo um suporte condutivo para formação de um novo osso.
Adicionalmente, o material deve funcionar como uma barreira mecânica para o
crescimento de tecido fibroso ou invaginação de tecido muscular para dentro do
defeito.
De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Americano (The National
Institute of Health Consensus Development Conference on Dental Implants71) em
1989, os materiais para implante ósseo podem ser classificados de acordo com sua
origem em 3 grandes famílias: autógeno, alógeno e aloplástico. Atualmente outra
categoria deve ser salientada, a do implante xenogênico, e que vem sendo empregado
de forma crescente (OLIVEIRA et al.74, 1999; HERCULANI et al.38, 2000; SICCA
et al.96, 2000; BUNYARATAVEJ & WANG15, 2001).
O osso autógeno é obtido de áreas doadoras do próprio individuo. O implante
alógeno é obtido de indivíduos de espécie semelhante ao receptor; e os implantes
aloplásticos podem ser de natureza metálica, cerâmica ou polimérica. Os implantes
xenogênicos são obtidos de indivíduos de espécies diferentes do receptor, sendo mais
comumente obtidos de bovinos (CARVALHO et al.22, 2004).
Os biomateriais podem, ainda, ser classificados de acordo com algumas de
suas propriedades, e divididos em: osteogênicos, osteoindutores e osteocondutores.
Osteogênicos são os materiais orgânicos capazes de estimular diretamente os
osteoblastos a formar osso; osteoindutores, por sua vez, são materiais capazes de
induzir a transformação de células mesenquimais indiferenciadas em osteoblastos,
aumentando o crescimento ósseo ou, até mesmo, formando osso ectópico, e os
osteocondutores (geralmente inorgânicos, materiais desproteinizados) favorecem a
migração, proliferação e maturação das células progenitoras, além de conduzirem a
aposição do novo osso em sua superfície a partir de tecido ósseo preexistente nas
bordas da lesão (URIST119, 1965). Mudanças tecnológicas na produção dos
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biomateriais e na obtenção dos substitutos ósseos são responsáveis por conferir a
estes materiais características de osteoindução, osteocondução ou osteogênese, e
estes fatores são o grande foco atual da bioengenharia.
Há, ainda, uma outra classificação que pode ser utilizada em função das
características físico-químicas resultantes do processamento dos biomateriais, ou
seja, dividem-se em orgânicos e inorgânicos. O osso, geralmente bovino, é
desmineralizado em condições controladas de pH e temperatura removendo os
componentes inorgânicos e celulares, restando predominantemente colágeno tipo I e,
em algumas vezes, resíduos de fatores de crescimento. O material inorgânico é
obtido através da desproteinização do osso através de processos termo-químicos que
removem sua porção orgânica, restando fundamentalmente hidroxiapatita (HA).
Ambos biomateriais podem apresentar-se em blocos ou particulados em diferentes
tamanhos de grânulos, macro ou micro partículas (CARVALHO et al.22, 2004).
Dentre os vários biomateriais desenvolvidos, esforços intensos têm sido feitos
nas últimas três décadas para o desenvolvimento de derivados inorgânicos, os quais
receberam grande atenção como materiais de preenchimento, espaçadores e
substitutos para enxertos ósseos, principalmente devido à sua biocompatibilidade,
bioatividade e características de osteocondução em relação ao tecido hospedeiro (DE
GROOT28, 1980; BONACHELLA et al.11, 1992; GRANJEIRO et al.35, 1992;
BURSTEIN et al.17, 1997). Além de fornecer uma estrutura de suporte e
osteocondução, proverão também um alto conteúdo de cálcio e fósforo, essenciais
para a neoformação do tecido ósseo (SCIADINI et al.87, 1997).
É importante salientar que a estrutura da hidroxiapatita é similar entre as
espécies (LE GEROS52, 1991). Inúmeros trabalhos na literatura demonstraram a
biocompatibilidade da matriz inorgânica bovina como material para enxerto ósseo
(MASTERS62, 1988; OLIVEIRA et al.74, 1999).
Dentre os materiais inorgânicos, atualmente destaca-se o de origem
xenogênica, pois se trata de um material obtido de uma fonte abundante, de custo
acessível, sendo também seguro quanto ao risco de transmissão de doenças, e o
processo de tratamento a qual é submetido elimina qualquer risco de resposta
imunogênica (WENZ et al.123, 2002).
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Um dos materiais provenientes de osso bovino inorgânico, e com larga
utilização no mercado, é o Bio-Oss® (Osteohealth Co.). Este material é uma matriz
óssea mineral obtida após a remoção de componentes orgânicos do osso bovino
medular. Devido à sua estrutura, é física e quimicamente comparável à matriz
mineral do osso humano.
Em 1993, HISLOP et al.39 utilizaram o (Bio-Oss) para reconstrução óssea em
humanos, e observaram que os melhores resultados foram observados em pacientes
submetidos à cirurgia ortognática, e os piores em pacientes que necessitavam de
aumento de rebordo alveolar. Pacientes com defeitos hipoplásicos (sindrômicos), e
pacientes que necessitavam de correção após trauma, obtiveram resultados medianos.
De acordo com os autores, as propriedades do material poderiam ser melhoradas
acrescentando-se alguns fragmentos de osso autógeno. Se observarmos que o
objetivo em se desenvolver um biomaterial é eliminar a utilização de osso autógeno,
devido aos inconvenientes já citados, concluímos que o material não cumpriu
plenamente seu objetivo.
Em 1998, BECKER et al.7 testaram diferentes biomateriais para o
preenchimento de alvéolos humanos após extração: osso autógeno, osso liofilizado
desmineralizado (DFDBA), osso bovino desproteinizado (Bio-Oss) e proteína
morfogenética óssea (BMP) humana em carreador de proteínas não colagênicas, e
observaram que os melhores resultados ocorreram com a utilização de BMPs, com
regeneração óssea acelerada, e osso autógeno, que demonstrou melhor qualidade
óssea.
Entretanto, diversos outros trabalhos demonstraram as várias possíveis
utilizações para o osso inorgânico bovino (Bio-Oss), e que tais procedimentos podem
ser bem sucedidos quando bem indicados. YOUNG et al.127, em 1999, avaliaram o
uso de osso inorgânico bovino (Bio-Oss) em defeitos na maxila e mandíbula de
coelhos, e compararam com defeitos preenchidos com osso autógeno, osso autógeno
+ Bio-Oss e defeitos não tratados. Após 12 semanas, os autores puderam observar
que no grupo não tratado o defeito estava preenchido com tecido fibroso com
formação óssea somente nas bordas do defeito; no grupo tratado com osso autógeno
houve formação de novo osso ao redor das partículas, embora em algumas regiões
tenha-se

observado

células

mutltinucleares

compatíveis

com

osteoclastos
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reabsorvendo as partículas; com o uso do Bio-Oss, o osso neoformado também era
detectado ao redor das partículas. Não houve sinal de reabsorção do material, embora
a superfície da partícula fosse irregular, levando os autores a questionar se o Bio-Oss
poderia ser classificado como um material reabsorvível, visto que suas partículas não
apresentavam sinais de reabsorção.
A observação de que o Bio-Oss pode não ser reabsorvível vai ao encontro das
observações de ARTZI 3, que em 2000 avaliaram alvéolos que foram preenchidos
com Bio-Oss. A altura da crista óssea foi medida logo após a extração e após 9
meses, quando o campo foi novamente aberto e um cilindro ósseo da área enxertada
foi coletado. Observou-se que houve completo preenchimento do alvéolo com osso
neoformado em 82,3% dos casos, e verificou-se ainda a presença das partículas do
material em todos os espécimes, presença de osso imaturo na porção coronal e osso
lamelar na porção mais apical. Os autores concluíram que o mineral ósseo bovino é
um material biocompatível e apropriado para evitar a perda óssea que ocorre após a
extração, no entanto, mesmo após nove meses, as partículas ainda estavam presentes,
não sendo totalmente reabsorvidas.
Outros trabalhos demonstraram sucesso na utilização do Bio-Oss em
diferentes situações, como AABOE et al.2, em 2000, na osteointegração de implantes
subperiostais na tíbia de coelhos, e observaram que o Bio-Oss é biocompatível e
osteocondutor. Em 2002, CAMARGO et al.19, avaliaram o uso combinado de plasma
rico em plaqueta, mineral ósseo bovino (Bio-Oss) e regeneração tecidual guiada
(membrana Atrisorb®) em defeitos ósseos periodontais, e observaram que houve
significante redução na profundidade da bolsa e ganho de inserção, principalmente
quando o uso do Bio-Oss foi associado ao plasma rico em plaquetas, quando
comparados aos valores prévios.
O mineral ósseo bovino (Bio-Oss), relatado até o momento, é um produto
importado, com custo elevado. Após esforços para a obtenção de um produto similar
nacional, chegou-se ao que hoje é comercializado sob a marca Gen-Ox® (Baumer
S.A., São Paulo, Brasil), com menor custo e propriedades físico-químicas e
biológicas semelhantes aos similares importados. Uma diferença em relação ao BioOss® é que o Gen-Ox® apresenta-se nas formas inorgânica e orgânica (oriundas da
cortical ou medular), em blocos ou grânulos. Este material vem sendo, de forma
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crescente, alvo de pesquisas, com o intuito de observar sua biocompatibilidade, suas
características físico-químicas, e seu potencial osteocondutor e osteoindutor.
OLIVEIRA et al.74, em 1999, implantaram no subcutâneo de ratos, matriz
óssea desproteinizada (Gen-Ox® inorgânico), nas temperaturas de 100ºC e 1000ºC, e
observaram que os materiais de origem bovina podem ser adequadamente utilizados
como material de preenchimento. Entretanto, os autores relataram a formação de
granuloma do tipo corpo estanho ao redor do material implantado.
Em 2000, HERCULANI et al.38 avaliaram o reparo ósseo com a utilização de
membrana de cortical óssea bovina (Gen-Derm®, Baumer S. A.) associada ou não a
implante ósseo bovino desmineralizado (Gen-Ox® orgânico), em defeitos cirúrgicos
de 12 mm de diâmetro na calvária de cobaias, e observaram os melhores resultados
em longo prazo no grupo com osso liofilizado. Apesar de a formação óssea, a partir
da borda, ter sido menor, ao final de 6 meses 62% do espaço do defeito estava
preenchido por tecido ósseo, cuja formação iniciava-se em ilhotas no interior da
cavidade.
KINA49, em 2002, avaliou comparativamente a resposta celular em
subcutâneo de ratos ao implante de osso cortical bovino desproteinizado a 100oC
(Gen-Ox® inorgânico), na forma microgranular (250-1000 µm) e macrogranular
(1000-2000 µm), bem como a temperatura de desproteinização (a 100 ou 1000oC) do
osso cortical bovino inorgânico macrogranular. O autor concluiu que o osso cortical
bovino desproteinizado a 100oC ou 1000oC, quer macro ou microgranular promoveu
resposta tecidual semelhante à descrita para implantação subcutânea de osso
autógeno ou alógeno mineralizado, sugerindo que possa ser usado como material de
preenchimento

osteosubstituto

e

como

potencial

carreador

das

proteínas

morfogenéticas do osso.

2. 3. Regeneração óssea guiada (ROG)
A regeneração óssea guiada demonstrou sucesso em uma variedade de
experimentos em modelos animais. No entanto, pouco se encontra na literatura sobre
os mecanismos fundamentais básicos deste conceito. Tem-se reportado que a
neoformação óssea se desenvolve por meio de células derivadas da medula óssea, as
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quais apresentam um potencial osteogênico (BUSER et al.18, 1994) e por meio do
periósteo, visto que sua simples manipulação pode promover o aumento de espessura
óssea na calvária de ratos (MARDAS et al.59, 2002).
O princípio da Regeneração Tecidual Guiada foi desenvolvido, nas duas
últimas décadas, para a regeneração de tecidos periodontais perdidos resultantes da
doença periodontal inflamatória. O tratamento de defeitos ou perdas ósseas pelo
mesmo princípio foi conceituado como Regeneração Óssea Guiada (ROG), ou
Osteopromoção. O trabalho de MURRAY et al.70, em 1957, foi pioneiro. Os autores
protegeram o coágulo sangüíneo com um envoltório plástico fenestrado, e houve o
preenchimento ósseo no fêmur, ílio e coluna espinhal, sem a utilização de enxerto,
concluindo que para o crescimento do tecido ósseo são necessários três fatores: a)
presença de coágulo sangüíneo; b) osteoblastos preservados; e c) contato com tecido
vivo.
Entretanto, o conceito de ROG destacou-se em 1988 com o trabalho de
DAHLIN et al.26, com o uso de membrana não absorvível de teflon para a
regeneração de defeitos ósseos não periodontais, de cortical a cortical,
bilateralmente, nos ângulos da mandíbula de ratos. Os autores observaram que
defeitos recobertos por duas membranas, de maneira que o defeito ficasse entre as
membranas mostraram melhores resultados quanto à regeneração óssea foram
obtidos quando utilizadas as membranas, enquanto que defeitos sem membrana,
mesmo após 22 semanas, estavam preenchidos por tecido conjuntivo fibroso.
Os mesmos autores (DAHLIN et al.27, em 1990) utilizaram o modelo de
defeito ósseo em macacos, utilizando membranas não-absorvíveis de teflon
expandido (e-PTFE) em defeitos com tamanho similar à de um cisto. Em um grupo
controle, ou seja, sem o uso da membrana, estes defeitos apicais não apresentaram
sinais de regeneração completa em virtude da invaginação de tecido conjuntivo para
dentro do defeito. Após 3 meses de tratamento em ambos os tipos de defeitos,
críticos e apicais, o material teste proporcionou a regeneração óssea completa;
enquanto que no grupo controle, houve formação óssea descontinuada envolta por
uma grande massa de tecido conjuntivo. BECKER et al.7, em 1990, confirmaram
histologicamente estes resultados em estudo piloto em cachorros.
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Um estudo comparando diversas membranas absorvíveis em relação à
barreira não absorvível de e-PTFE, em defeitos trans-ósseos na mandíbula de ratos,
foi realizado por SANDBERG et al.86, em 1993. As membranas absorvíveis eram de
ácido poliglicólico e ácido polilático, e possuíam diferentes velocidades de absorção,
e os autores concluíram após 12 semanas que estas membranas eram biocompatíveis
e causaram uma reação inflamatória superficial de média intensidade, enquanto não
foram totalmente absorvidas. Em relação a ROG, não houve diferença significante
entre as membranas absorvíveis e não absorvível.
Os modelos de defeitos ósseos em calvárias de ratos, cobaias e coelhos vêm
sendo amplamente utilizados, e firmaram-se como modelos adequados para a
avaliação da resposta orgânica a implantes osteosubstitutos e de seus potenciais de
osteocondução e osteoindução. Nas calvárias, é possível a obtenção de defeitos
críticos, isto é, que não reparam sem o auxílio de técnicas regenerativas, permitindo
avaliar biomateriais e compará-los entre si. Há, entretanto, dificuldades na
padronização dos estudos que se utilizam deste modelo animal. Uma delas é que,
como dito anteriormente, diferentes animais são utilizados e, assim, não há como
comparar os resultados. Além disso, alguns autores (KOSTOPOULOS &
KARRING50, 2000; MARDAS et al.59, 2002) envolvem a sutura interparietal no
defeito ósseo, o que pode afetar o resultado da terapia realizada, visto que a região da
sutura é uma fonte de células osteoprogenitoras.
DUPOIRIEUX et al.31 , 2001, afirmam que defeitos em calvária são os
modelos experimentais mais seletivos de regeneração óssea, devido ao pobre aporte
sanguíneo da região, e pelo fato de que a estrutura membranosa impede o reparo
espontâneo.
Em 1991, em estudo clássico de DAHLIN et al.25, avaliaram a ROG em
defeitos críticos bilaterais de 8 mm na calvária de ratos, com cuidado para não
danificar a dura-máter e o cérebro do animal. Os autores puderam observar que o uso
de membranas favoreceu a formação óssea, mas que a manutenção do espaço para a
formação óssea é imprescindível, visto que em casos onde houve colapso da
membrana a formação óssea foi menor.
LINDE et al.56, em 1993, utilizaram a técnica da ROG com sucesso para o
aumento da quantidade de tecido ósseo na calvária de ratos, e utilizaram uma
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membrana rígida em forma de cúpula, com 5 a 8 mm de diâmetro na calvária de
ratos, criando um espaço para a migração de células osteogênicas oriundas da
calvária através do coágulo mantido em posição. A análise histológica no período de
9 a 16 semanas indicou a presença de tecido ósseo neoformado abaixo da cúpula, que
chegou a 80% de seu volume. A quantidade de osso neoformado foi dependente da
qualidade da membrana, tipo, porosidade, rigidez e o tempo de reparo. Nos casos
onde a membrana não manteve o espaço eficientemente, houve cicatrização por
tecido conjuntivo. Este importante trabalho demonstrou que a ROG pode ser um
fator de grande valia para a cirurgia reconstrutiva, sendo confirmado posteriormente
num estudo em coelhos por ITO et al.42, em 1998.
HAMMERLE et al.36, em 1995, estudaram os estágios iniciais da reparação
de defeitos trans-ósseos de 15 mm de diâmetro na calvária de coelhos, com a
utilização de barreira de PTFE. Além de observarem ossificação nas bordas do
defeito, os autores notaram o aumento desta ossificação com o tempo. Após uma
semana, o trabeculado de tecido ósseo cresceu dentro do tecido conjuntivo frouxo
altamente vascularizado que ocupava o defeito em direção ao centro. Após 2
semanas, ilhotas isoladas de novo osso foram detectadas neste tecido conjuntivo que
se uniram em formações maiores. No estágio final, o trabeculado primário do tecido
ósseo foi reforçado por depósitos de camadas regulares de osso lamelar, sendo o
reparo ósseo caracterizado, segundo os autores, como osso intramembranoso.
KOSTOPOULOS & KARRING50, no ano de 2000, observaram em defeitos
críticos (5 mm de diâmetro) na calvária de ratos, com envolvimento da sutura
interparietal, recobertos com membrana de e-PTFE protegendo o defeito no aspecto
cerebral e galeano, a ocorrência da regeneração óssea completa com mais de 80%
dos espécimes com regeneração da sutura sagital.
Em 2001, DUPOIRIEUX et al.31, realizaram um estudo comparativo de 3
membranas: não absorvível (PTFE) e absorvível (poliglactina e de colágeno oriunda
da casca de ovo de aves), em defeitos críticos (6 mm de diâmetro) trans-ósseos de
cada lado da calvária de ratos, sem o envolvimento da sutura. O defeito teste foi
recoberto por uma membrana na parte cerebral do defeito e outra na parte da gálea.
Os autores relataram que, para os defeitos recobertos com a membrana de colágeno,
houve pouca ou nenhuma osteopromoção e regeneração parcial em apenas um
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animal dentre 10 casos. As conclusões deste estudo foram de que apenas a barreira
de PTFE proporcionou resultados favoráveis e sugeriram que a estrutura e
composição da membrana são importantes.
Ainda em 2001, STAL et al.102 fizeram um estudo na calvária de coelhos
com uma membrana absorvível de compósitos (LACTSORB). Relataram que não
houve qualquer reação inflamatória com células gigantes tipo corpo estranho e que o
defeito recoberto, tanto interna como externamente, apresentou resultados mais
expressivos que o defeito coberto com apenas uma membrana. Nos dois grupos
formou-se uma camada de osso cortical interna e externa e, entre elas, osso medular
com tecido adiposo típico. Os autores concluíram que a osteopromoção com
membranas absorvíveis é uma terapia alternativa para diminuir defeitos ósseos, após
a realização de cirurgias craniofaciais e neurocirurgias.
MARDAS et al.59, em 2002, estudaram o impacto da barreira de PTFE e da
matriz óssea desmineralizada alogênica na regeneração óssea e da sutura craniana em
ratos. Nos defeitos sem tratamento, com 4 meses, houve formação de tecido
conjuntivo fibroso na parte medial do defeito, e pequenas porções de novo osso na
periferia do defeito. Nos defeitos tratados com osso desmineralizado, alguns casos
regeneraram completamente com tecido ósseo ou parcialmente com osso e tecido
conjuntivo. Nos casos de regeneração completa com tecido ósseo, foram observadas
partículas de osso desmineralizado dando um aspecto compacto ao novo osso gerado.
A combinação de membrana e osso desmineralizado promoveu a regeneração
completa apenas nos defeitos tratados com duas membranas, uma na parte interna e
outra na parte externa, regeneraram todo o defeito tratado e a formação de uma
estrutura similar à sutura sagital. O contorno da área regenerada nem sempre seguiu
o contorno original devido ao colapso da membrana para dentro do defeito. A área
regenerada consistia de osso lamelar contendo lacunas com osteócitos e vasos
sanguíneos. Na região da sutura, os autores encontraram uma zona de osteoblastos
adjacentes ao novo osso formado seguido por uma zona de tecido conjuntivo
exibindo alta vascularização. Havia na parte medial da sutura tecido conjuntivo com
muitos fibroblastos e fibras orientadas horizontalmente interdigitando entre si,
lembrando uma sutura sagital normal.

Revisão de Literatura

21

Atualmente, o princípio da regeneração óssea guiada baseia-se na utilização
de duas classes de barreiras: as absorvíveis e as não absorvíveis. A indicação de que
classe de membrana deve ser utilizada está diretamente ligada ao tipo de defeito
escolhido, à relação custo-benefício e a disponibilidade ou interesse do paciente em
fazer a cirurgia de reentrada para a remoção da membrana não–absorvível.
As barreiras, quando empregadas na ROG, devem seguir os seguintes
critérios (WANG & MACNEIL122, 1998): a) biocompatibilidade; b) possuir
permeabilidade permitindo a difusão de plasma e nutrientes, mas impedir a passagem
de células; c) atuar como um suporte físico ao tecido mole circunjacente, prevenindo
o colapso deste no espaço com o coágulo sanguíneo, onde as células do tecido
original da ferida possam migrar; d) proteção da singela rede vascular enquanto o
coágulo sofre processo de organização; e) exclusão de células competidoras; f)
prevenir a formação de uma cicatriz tecidual; e g) ser de fácil manuseio.
As investigações sobre materiais absorvíveis para a confecção de
membranas têm como principal objetivo eliminar a cirurgia de reentrada, a qual é um
procedimento necessário com barreiras a base de materiais não absorvíveis. Para
membranas absorvíveis, temos membrana de ácido polilático e ácido poliglicólico e
membranas de colágeno.
A manutenção da integridade estrutural da membrana, durante o período
inicial do reparo da ferida, é um pré-requisito importante na ROG para a manutenção
do espaço, e conseqüente repovoamento da área por células originárias do(s)
tecido(s) do defeito. A integridade estrutural depende diretamente da taxa de
degradação do colágeno, que é influenciada pela origem do colágeno empregado.
BRUNEL et al.14, em 1996, relataram que uma barreira que apresente longo
período de reabsorção, nem sempre proporciona maior regeneração periodontal ou
óssea, após estudarem o reparo ósseo de defeitos em calvárias de ratos (6 mm de
diâmetro), e observaram que não houve diferença estatística na regeneração óssea
nos sítios tratados com as membranas com diferentes taxas de ligação cruzada. Os
autores observaram, ainda, que em 30 dias não havia mais sinais da membrana em
um dos grupos, havia franca reabsorção da mesma em outro grupo, e a reabsorção
estava apenas iniciada em um terceiro grupo, e que esta variação era devida à
quantidade de ligações cruzadas que a membrana possuía.

Revisão de Literatura

22

Com resultados diferentes, TAGA et al.112, 1997, avaliaram o destino de
membrana liofilizada de cortical de osso bovino desmineralizado (marca
Dentoflex®) colocada em posição subperióstica na calvária de cobaia (12 animais), e
constataram que a membrana é lentamente reabsorvida da superfície óssea por
atividade de células mononucleadas, e raramente observou células multinucleadas
em sua superfície. Salienta-se que nos resultados histológicos obtidos após 6 meses
da colocação da membrana, somente em dois casos a membrana havia sido
reabsorvida.
É importante salientar, portanto, que as membranas reabsorvíveis não
possuem o mesmo tempo de reabsorção, e que isto pode variar de acordo com sua
composição, espessura (LINDE et al.56, 1993) e tratamento (BRUNEL et al.14, 1996).
TAGA111, em 2004, utilizou a membrana absorvível à base de colágeno, GenDerm®, em defeitos críticos na calvária de cobaias (10 mm de diâmetro). A
membrana foi colocada no lado epidural, o defeito foi preenchido com coágulo e
recoberto com outra membrana do lado ectodural. Para a manutenção do espaço foi
utilizado na região central um suporte de osso alogênico desmineralizado inativado
(3 mm de diâmetro). O defeito, no grupo controle, foi preenchido com coágulo
sanguíneo e o mantenedor de espaço na região central. Os animais foram mortos em
tempos experimentais de 1, 3 e 6 meses após a cirurgia para as análises morfométrica
e histológica. Os resultados obtidos no estudo indicaram que o uso da dupla
membrana de cortical óssea bovina desmineralizada e o mantenedor de espaço
promoveram um ótimo reparo de defeito de tamanho crítico em calvária de cobaias.
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3 PROPOSIÇÃO
Caracterizar as propriedades físico-químicas do osso bovino misto (OBM) e
analisar microscopicamente a resposta tecidual ao OBM em comparação ao Gen-Ox
medular inorgânico e ao Bio-Oss.
Especificamente, pretendemos:
1) Determinar

o

perfil

termogravimétrico,

espectro

de

infravermelho,

termograma diferencial exploratório, porosidade, análise de superfície
utilizando microscopia eletrônica de varredura, difração de Raios-X e
cristalinidade do OBM, comparativamente a materiais orgânicos ou
inorgânicos;
2) Realizar a análise histológica descritiva do reparo ósseo na presença do
OBM, Gen-Ox Inorgânico e Bio-Oss, sendo o coágulo o grupo controle.

MATERIAL E
MÉTODOS

Material e métodos

26

4 MATERIAL E MÉTODOS
4.1. Materiais

4.1.1. Bio-Oss®
O Bio-Oss é osso bovino medular inorgânico, produzido por Geistlich
Pharma Ag (Switzerland). A sua desproteinização, de acordo com o fabricante,
ocorre à cerca de 300oC (Figura 1- A e B). O Bio-Oss utilizado neste trabalho foi
adquirido com Brazil Implant Systems Com. Imp. Exp. Ltda - São Paulo.

4.1.2. Gen-Ox®
O Gen-Ox é produzido pela Baumer S. A. (Registro no Ministério da Saúde
n.10345500001) e apresenta-se em diferentes formas, particulados e blocos, e
composições, orgânico ou inorgânico. Neste estudo, utilizamos micropartículas (2501000 µm) osso bovino medular orgânico (Figura 1- C e D) e micropartículas de osso
bovino medular inorgânico (Figura 1- E e F) a 1000oC, ambos doados pelo
fabricante.

4.1.3. Gen-Derm®
A Gen-Derm é uma membrana absorvível composta de colágeno ósseo obtido
da matriz orgânica de osso cortical bovino. É produzida pela Baumer S. A.
(ANVISA n. 10345500007). (Figura 1- G e H).

4.1.4. Osso Bovino Misto (OBM)
O OBM é um material que contém ambas as frações orgânica
(predominantemente colágeno tipo I) e inorgânica (hidroxiapatita) do osso bovino.
Utilizando álcalis, solventes orgânicos e peróxidos (Figura 2) capazes de remover
restos de células, sangue, coágulo, gordura e proteínas não aderidas ao osso é
possível obter-se um material com melhores propriedades mecânicas que o Gen-Ox
orgânico ou inorgânico, uma vez que se evita a desmineralização, que torna o
material gelatinoso quando umedecido, ou sinterização, que torna o material friável
(Figura 1- I e J). Neste estudo foram utilizados grânulos com cerca de 200-400 µm,
processado e fornecido pela empresa Baumer S. A.

Material e métodos

27

Figura 1: Materiais utilizados no estudo.
Fotos ilustrativas da apresentação e microscopia eletrônica de varredura dos seguintes
materiais: A-B) Bio-Oss; C-D) Gen-Ox orgânico medular; E-F) Gen-Ox inorgânico medular;
G-H) Gen-Derm e, I-J) OBM. Todos os materiais de enxerto foram esterilizados previamente
por radiação gama (25 Kgy).
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Tratamento
Químico

Liofilização
Radiação γ

Osso Bovino
Misto (OBM)

Figura 2: Esquema do processo de produção do OBM

4.2. Caracterização Físico-Química
O perfil termogravimétrico, espectroscopia de infravermelho, calorimetria
exploratória diferencial, determinação da porosidade e tamanho de poros e
microscopia eletrônica de varredura foram realizadas no Centro de Caracterização e
Desenvolvimento de Materiais – CCDM, na Universidade Federal de São Carlos. A
análise por microscopia eletrônica de varredura foi complementada com o Sistema de
Energia Dispersiva (EDS) que permite a determinação da composição qualitativa e
semi-quantitativa das amostras a partir da emissão de raios-X característicos. O
limite de detecção é da ordem de 1% e o sistema permite a construção de mapas
químicos da superfície da amostra (mapa elemental). Estas análises foram realizadas
no Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, COPPE, Universidade
Federal do Rio de Janeiro.
4.2.1. Termogravimetria (TG)
A termogravimetria é definida como uma técnica termoanalítica na qual a
massa de uma substância é medida em função da temperatura enquanto a amostra é
submetida a uma programação controlada de temperatura. Uma pequena quantidade
da amostra é colocada em um suporte de alumina, onde sua massa é constantemente
monitorada por uma termobalança. Utilizamos o programa de temperatura com
equilíbrio a 50oC, razão de aquecimento de 10oC/minuto, sob atmosfera dinâmica de
nitrogênio (50 mL min-1), e temperatura final de 950oC (TA Instruments, modelo
TGA 2950) acoplado a um analisador térmico (TA Instruments, modelo TA2000). O
perfil termogravimétrico do OBM foi comparado ao Gen-Ox inorgânico e ao do
orgânico. A massa inicial de partida de cada material foi de 19,95 mg (OBM), 17,88
mg (Gen-Ox inorgânico) e, para o Gen-Ox orgânico 8,9010 e 11,4570 (duplicata).
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4.2.2. Espectroscopia no infravermelho por Transformada de Fourier
(FTIR)
Esta técnica consiste em incidir radiação eletromagnética correspondente a
faixa do infravermelho (4000-400cm-1) na amostra. A energia associada a estes
comprimentos de onda uma vez absorvida pela molécula converte-se em energia de
rotação – vibração molecular. Este fenômeno de absorção é mensurável e altamente
dependente dos grupamentos químicos que estão presentes na amostra. Portanto,
análise e interpretação de um espectro no infravermelho obtido para um polímero
mostra os grupamentos químicos presentes na estrutura tanto da fase inorgânica
como da orgânica e, conseqüentemente, sua estrutura. Amostras de OBM, Gen-Ox
inorgânico e orgânico foram colocadas sobre uma pastilha de brometo de potássio
(KBr). As pastilhas foram preparadas na concentração de 0,1%, isto é, 1,8 mg de
amostra para 180 mg de KBr. Foram realizadas 24 leituras para a obtenção do
espectro. Utilizou-se um espectrofotômetro da Perkin-Elmer, modelo 1000 IR.
4.2.3. Calorimetria exploratória diferencial (DSC)
Nesta técnica mede-se a diferença de energia fornecida a uma substância e a
um material de referência (tubo de PVC vazio) em função da temperatura ou tempo,
quando ambos são submetidos a uma programação controlada de temperatura. O
equipamento utilizado foi da marca Netzsch, modelo DSC 200. A rampa de
aquecimento foi de –20oC até 250oC, com razão de aquecimento de 5oC/minuto, em
atmosfera de forno de nitrogênio gasoso (fluxo de gás de 30 mL/minuto) em um
cadinho de alumínio fechado. Foram analisados o OBM (massa inicial de 14,6 mg) e
o Gen-Ox orgânico medular (massa inicial de 10,30 mg), pois esta técnica permite
avaliar exclusivamente polímeros, analisando o conteúdo de proteína (colágeno tipo
I).
4.2.4. Determinação da porosidade e tamanho de poros
O método utilizado para a determinação da porosidade e tamanho de poros do
OBM foi a intrusão de mercúrio em material poroso sob pressão utilizando o
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Porosizer 9320 da Micromeritics, com pressão máxima de 30.000 psi, com faixa de
tamanho de poros de 0,006 a 360 micrômetro.
4.2.5. Microscopia eletrônica de varredura (MEV)
O microscópio eletrônico de varredura utilizado foi MEV-Leica, modelo
MEV-Stereoscan 440 acoplado à sonda de EDS. A metalização das amostras foi
realizada com ouro, em um equipamento tipo sputter SCD50, da Balzers. A voltagem
utilizada nas análises encontra-se na tarja das micrografias.Também foi realizada a
microscopia

eletrônica

de

varredura

com

contraste

de

número

atômico

(retroespalhamento). O contraste de elétrons retroespalhados é usado na identificação
de fases com composições químicas diferentes, sendo dependente do número
atômico dos espécimes envolvidos.
4.2.6. Difração de raio-X e cristalinidade
O uso de várias técnicas de difração de Rx está relacionado à emissão de um
feixe de raio-x paralelo ao espécime e a reflexão do feixe que incidiu o espécime
(SOUTHWORTH99, 1975). A difração de raio-x pode indicar a presença de
diferentes fases na amostra, a pureza do material e o percentual de cristalinidade (LE
GEROS et al.53, 1995). Os materiais OBM, Gen-Ox inorgânico e o Bio-Oss foram
analisados no difratômetro de raio –X (DRX- Miniflex, Rigaku, Tókio, Jactam),
operado em 30kV, 15mA e radiação de CuKα e os dados foram obtidos de 5-100o2θ.
Para a análise da cristalinidade utilizou-se a técnica de LANDI et al.50, 2000.
Inicialmente, a identificação da(s) fase(s) foi realizada com o auxílio de fichas ICDD
(International Center for Diffraction Data). Estes testes foram realizados no
Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, COPPE, UFRJ, dirigido
pela Profa. Dra. Glória de Almeida Soares.
4.3. Avaliação da capacidade osteogênica in vivo
4.3.1. Grupos experimentais
O trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Ensino e Pesquisa em
Animais desta Faculdade, protocolo n. 011/2003. Um total de 80 ratos (Rattus
norvegicus), Wistar machos adultos (5 meses de idade e peso médio de 350g),
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fornecidos pelo Biotério Central da Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, foram
usados no experimento. Esses animais foram divididos aleatoriamente em 4 grupos
de 20, conforme o esquema abaixo:
TABELA 1: Distribuição dos grupos experimentais
GRUPOS

MATERIAIS DE

EXPERIMENTAIS

PREENCHIMENTO

Controle

Coágulo + membrana Gen –Derm®

I

Bio-Oss + membrana Gen –Derm®

II

Gen-Ox + membrana Gen –Derm®

III

OBM + membrana Gen –Derm®

Os ratos foram mantidos durante todo o período experimental em boas
condições de alimentação, ciclo claro-escuro e higiene.
4.3.2. Preparo dos animais e procedimentos cirúrgicos de implantação
Sob anestesia geral intramuscular, com Anasedan (cloridrato de xilazina,
Vetbrands) e Dopalen injetável (cloridrato de Quetamina, Vetbrands), foi realizada a
tricotomia da região frontoparietal da cabeça de cada rato com auxílio de lâmina de
barbear e a assepsia com álcool iodado. Uma incisão em formato de meia-lua (Figura
4 a), no tegumento que reveste a calota craniana foi feita com bisturi n°15 e os
retalhos foram lateralmente levantados com descolador de Molt e cinzel de
Oshsenbein n°1, expondo amplamente a cortical óssea da região. A seguir, com uma
trefina cirúrgica de 9 mm de diâmetro externo (Dentoflex®) e irrigação abundante e
contínua com solução fisiológica, realizou–se uma perfuração na região
frontoparietal transpassando toda espessura da díploe (Figura 4 d –e). Em seguida, o
defeito foi preenchido com coágulo e recoberto com Gen-Derm (grupo controle) ou,
nos grupos experimentais (Tabela 1), com um dos materiais e também recoberto com
membrana (Figura 3 e Figura 4 i). Os retalhos, a seguir, foram recolocados em sua
posição e suturados com linha de seda preta n° 3-0 (Ethicon, Johnson & Johnson).
Todos os materiais de enxerto foram esterilizados previamente por radiação gama
(25 Kgy).
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Figura 3: Esquema demonstrando as estruturas no modelo experimental
utilizado.
A) Grupo controle, defeito preenchido com coágulo e recoberto com membrana e; B) Grupo
experimental, defeito preenchido com biomaterial (grupos I, II e III) e recoberto com
membrana.

4.3.3. Coleta das peças
Em cada grupo, sub-grupos de 5 ratos foram sacrificados ao término de 1, 3, 6
e 9 meses após as cirurgias por dose excessiva de anestésico. Em seguida, com
auxílio de uma serra elétrica, foram coletadas as calotas cranianas com a pele
sobreposta e imediatamente submersas em formol 10% tamponado1, onde
permaneceram durante uma semana.
4.3.4. Acompanhamento radiográfico

Após a fixação das peças, as calotas cranianas foram radiografadas utilizando
placas ópticas e os seguintes parâmetros: 70 kVp, 10 mAs, distância foco-filme de 40
cm e tempo de exposição de 0,26s. As imagens digitalizadas foram avaliadas no
sistema Digora (Soredex Orion Corporation) para acompanhamento dos animais, e
verificar o posicionamento do material no defeito e a evolução do reparo.

1

Formol 10% Tamponado
Formaldeído 40%
Tampão Fosfato de Sódio*, pH 7,0

10 ml
90 ml
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Figura 4: Procedimentos cirúrgicos
a) incisão do tegumento de revestimento; b) descolamento e levantamento do periósteo e do
retalho; c) defeito realizado com a trefina; d-f) retirada da tábua óssea com exposição da
dura-máter; g-h) implantação da matriz óssea bovina inorgânica e, i) recobrimento com a
membrana de cortical óssea bovina.
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4.3.5. Procedimento histotécnico
As peças foram desmineralizadas em solução de EDTA pH 7,2 (solução
contendo 4,13% de Titriplex III Merck® e 0,44% de hidróxido de sódio), por um
período aproximado de dois meses com trocas semanais da solução. Em seguida, as
peças foram submetidas ao procedimento histotécnico padrão do laboratório de
Histologia da FOB/USP: desidratação em etanol, diafanização em xilol, inclusão em
Histosec (parafina + resina sintética fundida), cortes semi-seriados de 5µm de
espessura, no sentido laterolateral obtidos em micrótomo Jung-Leica RM2045 e
corados pela técnica da Hematoxilina-Eosina (LUNA57, 1968).

4.3.6. Análise microscópica
Os cortes histológicos foram examinados em um microscópio binocular
Axioskop 2 (Carl Zeiss), avaliando-se descritivamente a neoformação óssea, as
células presentes no infiltrado inflamatório, a angiogênese, a presença de fibrose e a
capacidade osteocondutora do material. As fotomicrografias foram obtidas em um
fotomicroscópio Axioskop (Zeiss) contendo câmera fotográfica e software MC200
chip.
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5 RESULTADOS
5.1. Caracterização físico-química do OBM
5.1.1. Termogravimetria
Nesta análise comparou-se o perfil termogravimétrico do Gen-Ox Inorgânico,
Orgânico e OBM (Figura 5 A, B e C, respectivamente), no qual podemos observar a
perda de massa dos materiais em função do aumento da temperatura. O osso bovino
medular inorgânico apresentou (Figura 5 A) perda de massa da ordem de 0,6776 %
(0,1212mg) entre a temperatura inicial e 384oC, sugestiva de perda de composto(s)
orgânico(s). Entretanto, em 665 oC inicia-se outra perda de massa que prossegue até
o final do experimento (950 oC). Analisando exclusivamente a curva TG é difícil
determinar o fator associado a esta perda de massa. O perfil termogravimétrico do
Gen-Ox orgânico (Figura 5 B) revela perda de massa da ordem de 8,96% até 155 oC,
que se intensifica fortemente (63,59%) entre 186 – 695 oC. Nova perda se inicia a
760 oC e se estende até a temperatura final de 950 oC, apresentando um resíduo final
de 20,66%, provavelmente material inorgânico estável até 950 oC. A análise
termogravimétrica do OBM (Figura 5 C) permite verificar a primeira perda de massa
entre temperatura inicial e 161 oC (4,92%) possivelmente devido à saída de água.
Entre 195 e 501 oC 14,70% da massa, possivelmente compostos orgânicos de massa
molar mais elevada, é perdida. A terceira perda ocorre entre 510 e 909 oC (6,64%).
Ao final restam 73,74% de material (provavelmente inorgânico) estável até 950 oC.

5.1.2. Espectroscopia de Infravermelho
A Figura 6 (A-C) exibe os espectros de infravermelho por refletância difusa
do Gen-Ox inorgânico, orgânico e OBM, respectivamente. Nas tabelas 2 e 3 estão
resumidos os grupamentos químicos, em função do número de onda, característicos
de hidroxiapatita e colágeno, respectivamente.
O espectro de infravermelho para o Gen-Ox inorgânico (Figura 6 A)
apresenta os grupamentos químicos característicos da HA bem resolvidos (número
de onda de 600 a 1100 cm-1), ou seja, os picos estão bem definidos. Por outro lado, o
espectro do Gen-Ox orgânico (Figura 6 B) apresenta perfil pouco resolvido, com as

Resultados

37

bandas bastante alargadas nas posições correspondentes ao colágeno (número de
onda de 1658 cm-1, 1552 cm-1, 1235 cm-1, 1450 cm-1). A espectroscopia do OBM
(Figura 6 C) evidenciou picos de grupamentos químicos característicos da
hidroxiapatita como os íons fosfatos (número de onda de 600 a 1100 cm-1) e de
colágeno como a deformação axial da ligação C=O (número de onda de 1658 cm-1) e
deformação angular da ligação N-H (número de onda de 1552 cm-1). Quanto às
moléculas de água estruturais ou adsorvidas (número de onda de 3400 cm-1),
observou-se nesta análise, em ordem decrescente, maior quantidade no material
orgânico, misto e inorgânico.
No espectro de infravermelho do Gen-Ox inorgânico bandas em torno de:
3571 cm-1 indicam a presença do estiramento da ligação O-H estrutural; bandas em
1172, 1088, 1025 e 963 cm-1 indicam a presença dos grupos PO43.
A presença de uma banda larga em torno de 3360 cm-1 e outra banda de
média intensidade em 1653 cm-1 apontam a presença de água adsorvida no Gen-Ox
orgânico e OBM, mas não no material inorgânico onde essas bandas são muito
discretas. A existência de uma banda em 873 cm-1 e de duas bandas em 1425 e 1452
cm-1 deve-se à presença do grupo (CO3)2- substituindo o sítio dos grupos (PO4)3-,
característicos da hidroxiapatita carbonatada do tipo B, as quais estão presentes no
OBM, mas não detectáveis no Gen-Ox orgânico ou inorgânico (ELLIOT32, 1994).
De acordo com TADIC et al.110 (2002), informações sobre cristalinidade do material
podem ser obtidas pelo espectro de infravermelho, esta pode ser vista especialmente
pelas bandas que se localizam nas regiões 590-610 cm-1 e 1000 cm-1. Ao contrário do
Gen-Ox inorgânico, o OBM possui bandas largas e mal definidas nestas regiões
indicando baixa cristalinidade do material.
Os espectros para o Gen-Ox orgânico e o OBM apresentam bandas
características de uma proteína: em torno de 1600-1700 cm-1 indicando o estiramento
de uma carbonila; em 1560 cm-1 é associada a vibrações da amida II no plano da
ligação N-H; em 1450 cm-1 indicando a presença dos anéis pirrolidínicos da prolina e
hidroxiprolina, e a banda próxima a 3400 cm-1 devido ao estiramento O-H (BET et
al.8, 2001; TONHI & PLEPIS116, 2002).
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TABELA 2: Identificação dos possíveis grupamentos químicos presentes em
hidroxiapatita, em função do número de onda (Ogawa & Plepis73, 2001).

Banda
1

Número de onda (cm-1) Grupamento químico característico
3400

Moléculas de água estruturais ou
adsorvidas

2

3560

Ìons OH- estruturais

3

600 e 1100

Íons fostatos

4

870

Íons OH- da ligação P-OH

TABELA 3: Identificação dos possíveis grupamentos químicos presentes em
colágeno, em função do número de onda (Ogawa & Plepis73, 2001).

Banda
1

Número de onda (cm-1) Grupamento químico característico
•

1658 e 1552

1658- deformação axial da
ligação C=O

•

1552- deformação angular da
ligação N-H

Ambas referentes às bandas de
amidas I e II
2

•

1235 e 1450
•

12535- amida III

1450- ligação C-H do anel
pirrolidínico
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Figura 5: Perfil Termogravimétrico
A) Gen-Ox Inorgânico, massa inicial de 17,88 mg; B) Gen-Ox Orgânico, massa inicial média
de 10,2 mg (duplicata) e, C) OBM, massa inicial de 19,95 mg.
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Figura 6: Espectros no Infravermelho.
A) Gen-Ox Inorgânico; B) Gen-Ox Orgânico, C) OBM. Massas inicias de 1,8 mg para 180
mg de KBr (0,1%).
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5.1.3. Calorimetria exploratória diferencial (DSC)
A calorimetria exploratória diferencial é uma técnica que permite determinar
a transição térmica de polímeros, ou seja, permite avaliar as alterações que ocorrem
no polímero quando aquecido. Como exemplos temos a fusão de um polímero
cristalino e a transição vítrea. A DSC permite calcular a capacidade térmica do
polímero, sua temperatura de cristalinização (Tc) e de fusão (Tm), as quais são
específicas para polímeros puros. Compostos inorgânicos não apresentam variação
no fluxo de calor em função da temperatura. A DSC pode nos informar o grau de
cristalinidade e quanto há de material amorfo na amostra de polímero. No caso
específico de proteínas a DSC pode nos informar, através do pico endotérmico do
termograma, a temperatura de desnaturação (Td) da proteína.
O termograma para o Gen-Ox orgânico (Figura 7 A), constituído
principalmente de colágeno, apresenta três temperaturas de transição, 43,4; 128,8 e
180,3 oC, enquanto para o OBM (Figura 7 B) apenas duas, 45,6 e 152,9 oC, foram
observadas.
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Figura 7: Termograma Endotérmico da Calorimetria Exploratória
Diferencial.
A) Gen-Ox Orgânico (10,3 de massa inicial) e, B) OBM (14,6 de massa inicial). As
amostras foram submetidas a uma rampa de aquecimento de -20 a 250 oC com
uma taxa de 5oC/minuto.
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5.1.4. Difração de Rx e Cristalinidade
A Figura 8 apresenta os difratogramas de Rx das amostras de Gen-Ox
inorgânico, Bio-Oss e OBM. Os espectros obtidos apresentaram os picos principais
referentes à HA sintética (JCPDS-ICDD2 cartão 9-432, 1992), podendo destacar a
presença dos picos nas intensidades de 100 % correspondente ao 2θ = 32, 60% ao 2θ
= 33 e 40% ao 2θ = 26.
Os padrões de difração de Rx das diferentes amostras foram refinados para a
determinação do índice de cristalinidade (LANDI et al.51, 2000) que resultaram nos
valores de cristalinidade de 96%, 40% e 11% para o Gen-Ox Inorgânico, Bio-Oss e
OBM, respectivamente Figura 8 A, B e C.

5.1.5. Determinação da porosidade e tamanho de poros
O diâmetro médio de poros do OBM foi de 78,21µm com uma porosidade da
ordem de 52,57%.

5.1.6. Microscopia eletrônica de varredura
Pela análise por Microscopia eletrônica de varredura do OBM, observou-se
uma distribuição bimodal de tamanhos de poros nas partículas de osso. Os poros
maiores têm um tamanho que gira ao redor de 10-20µm, enquanto que os menores
situam-se ao redor de 0,1 a 1µm (Figura 9). A análise das micrografias permite
identificar partículas da ordem de 50 a 100µm sem a existência de concavidades,
indicando que o processo de fabricação do material, a partir do osso medular, as
destruiu.
As características superficiais dos materiais podem ser observadas na Figura
10. O Bio-Oss apresenta partículas regulares recobertas por nanopartículas (Figura
10 A 4) e, ainda, canalículos e sulcos possivelmente relacionados ao osteócitos e seus
prolongamentos (Figura 10 A 2 e A 3), aparentemente seguindo a direção de linhas

2

JCPDS-ICDD: Joint Committee on Powder Diffraction-International Center for
Diffraction Data (JCPDS-ICDD, também conhecido como ICDD).
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de força. Os poros observados eram da ordem de 150-200 micrômetros (Figura 10 Adestaque).
No Gen-Ox orgânico (Figura 10 B), observamos partículas irregulares, porém
com uma superfície mais uniforme. Os poros deste biomaterial são da ordem de 90
micrômetros (Figura 10 B1-destaque). Da mesma forma, o Gen-Ox inorgânico
(Figura 10 C) mostra-se poroso (Figura 10 C 1 e 2), mas com a superfície recoberta
com nanopartículas que, em maior aumento, indicam fusão dos cristais de
hidroxiapatita (Figura 10 C 3 e 4). As partículas do OBM eram de tamanho bastante
variado (Figura 10 D 1) com aspecto irregular contendo concavidades (Figura 10 D
2) e área de fraturas (Figura 10 D 3), possivelmente decorrentes da moagem do
material. A superfície em maior aumento (Figura 10 D 4), em oposição ao Bio-Osss,
não apresenta sulcos ou canais em sua superfície.
A análise com EDS, acoplada ao MEV, permitiu identificar os elementos
químicos presentes nas amostras Bio-Oss, Gen-Ox Inorgânico e OBM (Figura 11 A,
B e C, respectivamente). Em todos os materiais o ouro (Au) foi identificado, pois foi
utilizado na metalização das amostras. Sódio (Na) e magnésio (Mg), utilizado na
preparação de tampões foram identificados, bem como cálcio (Ca), fósforo (P),
carbono (C) e oxigênio (O).
O espectro de EDS do Gen-ox orgânico (Figura 12 A) revelou a presença de
carbono, hidrogênio, oxigênio, sódio, alumínio, ouro, fósforo e cálcio. A técnica de
retro-espalhamento indicou a presença de elementos de maior número atômico (área
mais brilhante, Figura 12 B), os quais foram identificados como alumínio (Al),
fósforo (P) e cálcio (Ca), utilizando a técnica de mapeamento elemental (Figura 12
C, D e E, respectivamente).
A superfície da Gen-Derm observada por meio da MEV evidenciou uma
superfície regular com poros de diferentes tamanhos sugestivos de canais de Harvers
e Volkman (Figura 13 A). Utilizando o retro-espalhamento evidenciamos partículas
de átomos de elevado peso atômico (Figura 13 B e C – setas vermelhas) que pelo
mapeamento elemental revelou tratar-se de estruturas contendo cálcio (Figura 13 D –
seta preta). Esta observação foi confirmada no MEV (Figura 13 E) pelo EDS que
comparou o conteúdo na região da membrana (E1) e da partícula (E2), sendo que o
cálcio foi detectado exclusivamente na região E2 (Figura 13 F e G).
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Figura 8: Difratogramas de Rx.
A) Gen-Ox Inorgânico; B) Bio-Oss e; C) OBM. O difratômetro de Raios –X operou em
30kV, 15mA e radiação de CuKα. Os dados foram obtidos de 5-100o2θ.
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A

B

C

D

Figura 9: Fotomicrografias eletrônicas de varredura do OBM.
A) aumento de 800x; B) aumento de 1500x; C) aumento de 5.000x e D) aumento de
10.000x.
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Figura 10: Fotomicrografias eletrônicas de varredura dos biomateriais
utilizados em diferentes aumentos.
A) Bio-Oss; B) Gen-Ox Orgânico; C) Gen-Ox Inorgânico e, D) OBM.
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Figura 11: Espectros de EDS
Sublegenda: A)Bio-Oss.; B) Gen- Ox Inorgânico e C) OBM.

Figura 11: Espectros de EDS
A) Bio-Oss; B) Gen-Ox Inorgânico e, C) OBM.

À saber: (C) carbono; (O)

oxigênio; (Mg) magnésio; (Au) ouro; (P) fósforo; (Ca) cálcio e (Na) sódio.
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Figura 12: Análise da superfície do Gen-Ox Orgânico com sonda EDS
associada ao MEV.
A) Espectro de EDS; B) MEV com retro espalhamento; C-E) mapeamento elemental
para alumínio, fósforo e cálcio, respectivamente.
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Figura 13: Análise da superfície de Gen-Derm com sonda EDS associada ao
MEV.
A) Fotomicrografia eletrônica de varredura; B-C) MEV com retro espalhamento; D)
mapeamento elemental do cálcio; E) fotomicrografia eletrônica de varredura; F)
espectro de EDS para a região E1 e, G) espectro de EDS para a região E2 Voltagem:
15.00; Magnification: 6000.
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A descrição dos resultados será dividida em função dos grupos controle e
experimentais, detalhando os resultados radiográficos e histológicos em função dos
períodos analisados.

5.2.1. Acompanhamento Radiográfico
O acompanhamento radiográfico do processo de reparo dos defeitos nos
animais ao longo dos períodos experimentais mostrou que não houve a oclusão do
defeito por neoformação de tecido ósseo em nenhum dos grupos estudados. No grupo
controle, há imagens sugestivas de formação de tecido mineralizado a partir da borda
do defeito nos períodos de 6 e 9 meses (Figura 14 A- setas vermelhas). No grupo
Bio-Oss (Figura 14 B) observa-se com nitidez as granulações radiodensas referentes
aos grânulos do biomaterial. Os grânulos radiodensos referentes ao Gen-Ox
inorgânico (Figura 14 C) também são observados até os 3 meses, e nos períodos
subseqüentes as granulações tornam-se pouco definidas, maiores e formando
aglomerados (Figura 14 C - setas vermelhas). No grupo OBM, observamos que os
grânulos tornam menos definidos aos 9 meses (Figura 14 D).
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Figura 14: Imagens radiográficas digitais divididas de acordo com os
períodos experimentais.
A) Coágulo - as setas vermelhas mostram imagens sugestivas de tecido mineralizado
na borda do defeito; B) Bio-Oss; C) Gen-Ox Inorgânico - as setas vermelhas
mostram as granulações do biomaterial pouco definidas, maiores, formando
aglomerados e, D) OBM.
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5.2.2. Análise Histológica
A análise histológica das peças nos vários grupos experimentais mostrou que
os defeitos não foram preenchidos completamente por tecido ósseo em nenhum dos
tratamentos nos diferentes períodos.
Assim, o grupo controle apresentou a área do defeito preenchida por um
tecido conjuntivo fibroso com diferentes graus de celularidade e fibrosamento em
função dos períodos experimentais (Figura 15). O tecido fibroso não continha células
inflamatórias e o fibrosamento foi mais evidente na região central e nos períodos
mais tardios (Figura 15 F). Para o grupo Bio-Oss, o defeito estava preenchido por um
tecido conjuntivo fibroso rico em células e sem reação inflamatória evidente,
preenchendo os espaços entre as partículas (Figura 16 B). No decorrer dos períodos
experimentais, o grau de fibrosamento aumentou principalmente ao redor das
partículas, estabelecendo uma interface com o osso neoformado (Figura 16 C, D e F).
Para o grupo com defeito ósseo preenchido por Gen-Ox inorgânico, entre as
partículas havia um tecido conjuntivo denso ricamente celularizado e vascularizado,
com ausência de reação inflamatória (Figura 17: B). Ao longo dos períodos, próximo
a borda do defeito, ocorreu o envolvimento das partículas por células conjuntivas e a
invaginação de tecido por entre os poros do biomaterial (Figura 17 D e F). Células
ósseas se diferenciaram nas superfícies das partículas de Gen-Ox promovendo a
neoformação óssea e a incorporação das partículas no seu interior. O tecido ósseo foi
depositado em íntimo contato com a superfície do material (Figura 17 C e F). No
grupo OBM observamos na região do defeito as partículas envoltas por tecido
conjuntivo fibroso com diferentes graus de celularidade em função do período
experimental (Figura 18 A). No período de 1 mês, ocorreu reação inflamatória entre
as partículas (Figura 18 A), mas ao longo dos períodos experimentais, transformouse em tecido conjuntivo fibroso (Figura 18 D). As partículas perto da borda do
defeito, na sua maioria, foram englobadas pelo tecido ósseo neoformado (Figura 18
B). Entretanto, na região central, as partículas encontravam-se isoladas uma das
outras por tecido conjuntivo fibroso (Figura 18 F).
Um fato comum em todos os grupos e para todos os períodos, foi a ausência
da membrana em nenhum dos espécimes, indicando a sua reabsorção completa antes
de 1 mês pós cirurgia (Figuras 15, 16, 17 e 18).
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Em relação à osteogênese, todos os grupos apresentaram uma neoformação
óssea a partir da borda do defeito (Figura 15, 16, 17 e 18). No grupo coágulo, a
osteogênese apresentou-se discreta (Figura 15 A, B e C) e mesmo nos períodos mais
tardios não se observou a presença de tecido mineralizado no centro da lesão, mas
somente de tecido conjuntivo fibroso (Figura 15 E e F). Para o grupo Bio-Oss, além
dessa neoformação óssea na borda (Figura 16 A), observamos a formação de
pequenas ilhotas ósseas na região central do defeito no período de 9 meses (Figura
16 E). O mesmo ocorreu para o grupo preenchido com Gen-Ox, entretanto, a
quantidade de tecido ósseo neoformado na borda em íntimo contato com as
partículas e de ilhotas ósseas na região central, a partir dos 6 meses era
subjetivamente maior (Figura 17 A, E e F). Para o OBM, havia poucas ilhotas ósseas
na região central (Figura 18 E)
Quanto a angiogênese, observamos um comportamento similar para todos os
grupos, ou seja, houve uma angiogênese mais exuberante no período inicial, porém
ao longo do tempo, os vasos se concentraram próximos à região do osso neoformado
(Figura 15 D, 16 F e 17 F)
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Figura 15: Grupo controle.
A) 1 mês: borda da lesão (4x, linha pontilhada) exibindo discreta formação óssea (o) e tecido
conjuntivo fibroso no espaço do defeito com intensa angiogênese (destaque 40x, seta
vermelha), notar a ausência da membrana (*); B) 3 meses: borda da lesão (linha pontilhada),
10x; C - E) 6 meses: neoformação óssea (o) discreta na borda do defeito C): 4x), recoberta
por tecido conjuntivo denso (TC) rico em células e vasos D): seta vermelha, 40x), mas pouco
celularizado e densamente fibroso (seta) quando distante da borda óssea (E): 100x); F) 9
meses: intensa fibrose (seta) na região central, 40x. Hematoxilina/Eosina.
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Figura 16: Grupo tratado com Bio-Oss.
A) 1 mês: borda da lesão (linha pontilhada) exibindo discreta formação óssea (o) e as
partículas do biomaterial (espaços assinalados com um ponto), 4x; B) 1 mês: borda da
lesão e ausência de membrana (*), 10x; C) 3 meses: fibrosamento (seta dupla) ao redor
das partículas, 40x; D) 6 meses: interface de fibrosamento entre a partícula e osso
neoformado (ON) borda do defeito (seta dupla); E) 9 meses: ilhotas de osso neoformado
na região central, 10x; F) 9 meses: detalhe do tecido fibroso (seta dupla) envolvendo as
partículas (ponto), 100x. Hematoxilina/Eosina.
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Figura 17: Grupo tratado com Gen-Ox.
A) 1 mês: borda da lesão (linha pontilhada) exibindo formação óssea (o), as partículas do
biomaterial (ponto) e ausência da membrana (*), 4x; B) 1 mês: osteogênese (o) na
superfície e no interior de uma partícula, 10x: C) 1 mês: osso neoformado (ON) na
superfície de uma partícula (ponto) exibindo osteócitos (Oc) e osteoblastos (Ob), 100x;
D) 3 meses: osso neoformado (ON) na superfície de partículas (pontos) e invaginação
(seta) do tecido para o interior de uma partícula, 40x; E) 6 meses: intensa neoformação
óssea (ON) cortical na região epidural próxima da borda do defeito e ao redor de várias
partículas (ponto) e íntimo contato com a superfície do material, 10x e; F) 9 meses:
partículas do biomaterial incorporadas ao osso neoformado em íntimo contato com o
tecido ósseo, 40x. Hematoxilina/Eosina
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Figura 18: Grupo tratado com OBM.
A) 1 mês: borda da lesão (linha pontilhada) exibindo formação óssea (o) a partir da borda do
defeito, as partículas do biomaterial (ponto) e ausência da membrana (*), 4x; B) 3 meses:
partícula do biomaterial (ponto) perto da borda circundada de osso neoformado (ON), 40x;
C) 6 meses: partículas na região central envoltas por tecido conjuntivo fibroso (setas), 10x;
D) 9 meses: discreta osteogênese (o) na borda do defeito, 4x; E) 9 meses: uma ilhota de osso
neoformado (ON) na região central, 10x e; F) 9 meses: partícula circundada por tecido
conjuntivo fibroso (TF), 100x. Hematoxilina/Eosina.
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DISCUSSÃO
A reparação de extensos defeitos ósseos é, ainda, um dos maiores desafios
para a área de cirurgia bucomaxilofacial. Deste modo, é de grande importância o
aprimoramento de meios que auxiliem o organismo na regeneração óssea no local. A
terapia cirúrgica utilizando biomateriais de preenchimento e membranas é um dos
procedimentos que têm proporcionado resultados satisfatórios na regeneração óssea
em alguns tipos de defeitos (CAMELO et al.20, 2001). A despeito do grande número
de biomateriais osteosubstitutos disponíveis no mercado, o biomaterial ideal, aliando
simultaneam2te propriedades mecânicas e biológicas que favoreça o reparo, ainda
não foi produzido. Em particular, o material OBM aqui testado, é produzido a partir
de tecido ósseo esponjoso de ossos longos, por tratamento com solventes, agentes
caotrópicos e peróxidos, porém sem a remoção da matriz mineral e da estrutura
colagênica. Visando aumentar a resistência mecânica do biomaterial sem alterar a
biocompatibilidade.
O objetivo do presente estudo foi avaliar as características físico-químicas do
OBM

e

analisar

comparativamente

as

suas

presumíveis

propriedades

osteocondutoras em relação a outros implantes xenogênicos inorgânicos. A hipótese
positiva testada é que o OBM é biocompatível, absorvível e osteocondutor.
6.1. Características físico-químicas dos biomateriais
A caracterização físico-química objetivou determinar os constituintes do
OBM comparativamente aos materiais com elevado conteúdo de HA (Gen-Ox
inorgânico e Bio-Oss) e de colágeno (Gen-Ox orgânico).
A termogravimetria permite avaliar a perda de massa da amostra em função
de seu aquecimento. É notória a presença de fase orgânica significativa no Gen-Ox
orgânico (80%) contra 20% no OBM e 0,7% no Gen-Ox inorgânico. Estes dados
sugerem que, possivelmente, ainda existam resíduos minerais no Gen-Ox orgânico
em oposição ao inorgânico, este último processado a 950-1000 oC, e praticamente
livre de material orgânico. O conteúdo protéico no OBM é similar ao do osso natural
(20-25%) (TADIC & EPPLE109, 2004; SENA92, 2004), sendo inclusive deficiente em
cálcio (HA carbonatada tipo B). Chama-se hidroxiapatita carbonatada do tipo A
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(CHA-tipo A) a apatita cujo íon carbonato substitui o íon hidroxila (OH-, sítio
monovalente) e hidroxiapatita carbonatada do tipo B (CHA-tipo B) a apatita cujo íon
carbonato substitui o íon fostato (PO4)3-, sítio trivalente. Os espectros de
infravermelho e os difratogramas indicam a presença de cristais de baixa
cristalinidade (ELLIOT31, 1994; LE GEROS et al.52, 1995). Além disso, a razão de
intensidade relativa das bandas 1240 e 1450 cm-1 próxima a 1, em ambos materiais é,
segundo SYLVESTER et al.107 (1989), indicativo da preservação da estrutura
secundária em tripla hélice da molécula de tropocolágeno.
A curva termogravimétrica clássica para o osso natural (p. ex., Tutoplast®
humano), um material obtido de forma semelhante ao OBM, apresenta 3 estágios de
perda de massa que podem ser associados a estágios específicos (TADIC &
EPPLE109, 2004; LE GEROS51, 1991). Da temperatura ambiente a cerca de 200 oC a
água incorporada é perdida. Acima de 300 oC a matéria orgânica, como colágeno,
gordura, proteínas, iniciam a queima. Ao redor de 400 oC, somente a fase mineral
(fosfato de cálcio) está presente. Existindo hidroxiapatita carbonatada, ocorre perda
de massa entre 400 e 950 oC (PETERS et al.75, 2000; SUCHANEK et al.105, 2002;
SENA92, 2004). É importante ressaltar que todas as apatitas biológicas são apatitas
carbonatadas (DOROZHKIN & EPPLE29, 2002), como é o caso do OBM. Estudo
recente demonstrou que o Bio-Oss contém uma pequena porção de água, mas o
material combustível não foi detectável. Os materiais que ainda contém toda ou a
maioria da matriz óssea orgânica (Kiel Bone, osso natural e Tutoplast®) tem uma
composição similar contendo uma porção de água (6-10 %), material orgânico (2050%) e hidroxiapatita carbonatada como fase mineral (TADIC & EPPLE109, 2004).
Faixas semelhantes foram observadas para o OBM (Figura 5C) exceto pelo menor
conteúdo de água (5%) e matéria orgânica (15%), mas maior conteúdo de carbonato
(6,6%).
Como esperado para apatitas calcinadas (temperatura de tratamento superior a
900 oC), o Gen-Ox inorgânico não apresentou perda de massa acima de 200 oC,
exceto pela perda acima de 700 oC, a qual pode estar associada à saída de carbonato
residual, não perdida durante o processo industrial, por exemplo a interrupção da
calcinação antes que todo o carbonato tenha sido queimado. É importante destacar,
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observando a Figura 5A que esta perda é praticamente desprezível, da ordem de
0,3% da amostra.
A termogravimetria nos permite concluir que o OBM é um material
semelhante ao osso natural, enquanto o Gen-Ox inorgânico é uma hidroxiapatita
calcinada com baixíssimo conteúdo de carbonato e o Gen-Ox orgânico contém,
ainda, um resíduo mineral estável a 950 oC.
A análise espectral no infravermelho nos informou que o Gen-Ox inorgânico
possui as bandas típicas da HA (ELLIOT31, 1994; LE GEROS et al.52, 1995;
CONZ23, 2003), enquanto o Gen-Ox orgânico apresentou as bandas compatíveis com
o colágeno (BET et al.7, 2001; TONHI & PLEPIS115, 2002; SENA92, 2004). Em
relação ao Bio-Oss (TADIC & EPPLE109, 2004), notamos que o Gen-Ox inorgânico
não possui resíduo de água ou carbonato, obviamente devido ao processo de
calcinação. Contudo, o Gen-Ox orgânico e o OBM apresentam as múltiplas bandas
relacionadas ao conteúdo orgânico (colágeno) e água, porém o OBM apresenta,
ainda, bandas referentes ao fosfato de cálcio e carbonato, concordando com os
resultados de OGAWA & PLEPIS73 (2001) e TADIC & EPPLE109 (2004).
De acordo com TADIC et al.108 (2002) e CONZ23 (2003), informações sobre
cristalinidade do material podem ser obtidas pelo espectro de infravermelho, esta
pode ser vista especialmente pelas bandas que se localizam nas regiões 590-610 cm-1
e 1000 cm-1. Ao contrário do Gen-Ox inorgânico, o OBM e o Bio-Oss (TADIC &
EPPLE109, 2004) possuem bandas largas e mal definidas nestas regiões indicando
baixa cristalinidade do material formado.
A análise dos resultados apresentados nos difratogramas do Gen-Ox
inorgânico, Bio-Oss e OBM em relação ao padrão disponível no banco de dados
ICDD (Ficha 9-432) permite concluir pela presença dos picos característicos da
hidroxiapatita. Os difratogramas do OBM e Bio-Oss apresentam um perfil composto
de bandas largas que pode estar associado a diferentes características do material:
presença de cristais com dimensões nanométricas, presença de defeitos na estrutura e
baixa cristalinidade do pó formado (ELLIOT31, 1994; LE GEROS et al.52, 1995;
TADIC & EPPLE109, 2004). Não foram detectadas reflexões referentes a outras fases
de fosfatos de cálcio. Através da técnica de LANDI et al.50 (2000) mostrou-se que,
realmente, a cristalinidade das diferentes hidroxiapatitas naturais é maior para o Gen-
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Ox inorgânico, o que é coerente com a calcinação a que foi submetido (Figura. 8A)
Não foi determinado o difratograma para o Gen-Ox orgânico, pois o colágeno não é
uma matriz cristalina e, portanto, não apresenta um difratograma característico
(OGAWA & PLEPIS73, 2001). O difratograma do OBM é particularmente similar ao
apresentado para outros biomateriais derivados de osso não submetido à
desmineralização ou tratamento térmico (TADIC & EPPLE109, 2004).
Uma vez que a cristalinidade é diretamente proporcional a temperatura de
processamento do biomaterial, temos que a baixa cristalinidade do Bio-Oss é
resultado da relativa menor temperatura de processamento (300oC) em comparação
ao Gen-Ox, o qual é processado a 1000oC. O efeito da temperatura de processamento
está associado à eliminação do conteúdo de carbonato presente no osso, o que só
ocorre a temperaturas superiores a 400 oC (LE GEROS51, 1991; TADIC &
EPPLE109, 2004). O OBM apresenta cristalinidade ainda menor pelo fato de não ter
sido submetido a qualquer tratamento térmico que pudesse remover parte de seu
conteúdo orgânico e de carbonato.
É possível concluir que o conteúdo de matéria orgânica e carbonato,
identificados pelas análises termogravimétrica, infravermelho e difração de Rx,
proporcionam um biomaterial com menor cristalinidade e, por conseqüência, mais
susceptível à degradação. De acordo com nossos resultados os biomateriais testados
neste estudo poderiam ser agrupados na seguinte ordem crescente de cristalinidade:
OBM, Bio-Oss e Gen-Ox inorgânico.
A calorimetria exploratória diferencial (DSC) foi realizada para o OBM e
Gen-Ox orgânico, posto que variações de energia não são observáveis, na faixa de
temperatura estudada, para o Gen-Ox inorgânico. Como descrito anteriormente,
notamos apenas a variação térmica pertinente à desnaturação do colágeno, ao redor
de 40 oC (OGAWA & PLEPIS73, 2001). A transição de fase observada a 128 e 159
o

C para o Gen-Ox orgânico e OBM, respectivamente, pode estar associada à água

presente nos materiais. Essa transição foi reportada por OGAWA & PLEPIS73 (2001)
a 100 oC para o colágeno nativo. A temperatura mais elevada observado em nosso
estudo pode ser decorrente da presença de diferentes conteúdos minerais, cerca de
20% para o Gen-Ox orgânico e 70% para o OBM (Figura 5 C). A arquitetura de
fosfato de cálcio retardaria essa transição. Estes resultados do DSC, em conjunto
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com a espectroscopia no infravermelho, confirmam a presença de colágeno nas
amostras de OBM e Gen-Ox orgânico.
A indução da osteogênese in vivo é diretamente dependente da capacidade
osteocondutora dos materiais. O grau de microporosidade depende do método de
compactação e da temperatura de sinterização de materiais sintéticos ou da utilização
de materiais naturais cujos poros foram biologicamente desenhado. A presença de
poros na superfície da hidroxiapatita aumenta a área de superfície do material de
enxerto, favorecendo a osteocondução, permitindo um crescimento ósseo também no
interior dos poros (WERNER et al.123, 2002; ASHOK et al.4, 2002). Para ocorrer o
crescimento ósseo no interior dos materiais de enxerto, os poros devem apresentar
um diâmetro mínimo de 100µm (CAROTENUTO et al.20, 1999; MISCH66, 1999;
TAMPIERI et al.110, 2001).
No presente trabalho avaliamos a porosidade do OBM utilizando a extrusão
de mercúrio, onde observamos que o diâmetro médio dos poros é de 78,21 µm,
enquanto que a porosidade do material é da ordem de 52,6%. É fundamental ressaltar
que está análise possui uma limitação importante a ser considerada, qual seja,
somente é capaz de detectar poros menores que 250 µm. Assim, os poros maiores
oriundos das trabéculas do osso esponjoso bovino não foram contabilizados.
A análise por MEV demonstrou que todos os outros materiais avaliados
apresentaram poros, inclusive a Gen-Derm. É importante destacar que a utilização da
sonda EDS confirmou a presença de cálcio residual nos materiais desmineralizados e
a presença de alumínio na superfície do Gen-Ox orgânico que pode ser devido ao
processamento do material.

6.2. Modelo experimental utilizado
Deve-se evidenciar que modelos animais têm sido utilizados, por várias
décadas, em experimentos para testes de medicamentos, materiais cirúrgicos e
técnicas de tratamentos. Usamos um modelo animal criado em condições
laboratoriais totalmente padronizadas, seguindo condições éticas pré-estabelecidas.
Entretanto, os resultados obtidos em modelo animais devem ser analisados com
cautela, visto que não podem ser extrapolados diretamente para os humanos e deve-
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se salientar que animais de laboratório de pequeno porte apresentam maior
capacidade regenerativa óssea do que humanos.
Muitos fatores devem ser levados em consideração na avaliação de estudos in
vivo, como a quantidade e qualidade de osso formado num defeito ósseo, pois são
influenciadas pela espécie e o tipo de animal utilizado no experimento, sua idade, a
estabilidade do defeito, localização anatômica do defeito, tipo de osso, presença ou
ausência de periósteo e da dura-máter (TAGA112, 2004). A espécie Rattus
norvegicus, avaliada neste estudo, é muito utilizada em pesquisas e aceita na
comunidade cientifica (BOHNING et al.9, 1999).
A região anatômica escolhida para a confecção do defeito foi à calvária. A
utilização da calvária para a realização de defeito de tamanho crítico deveu-se a sua
pobre vascularização e relativa deficiência de medula óssea com relação a outros
ossos. Na díploe da calvária do rato a presença do osso esponjoso entre as corticais é
muito discreta. Além disso, embriológica e morfologicamente, a calvária desenvolvese por ossificação intramembranosa, à semelhança dos ossos membranosos da face.
Anatomicamente a calvária consiste de duas tábuas corticais que delimitam a região
medular central, semelhante ao osso alveolar. Segundo SCHMITZ & HOLLINGER90
(1986) e DUPOIRIEUX et al.30 (2001), devido às características acima citadas, a
calvária é o local de eleição para testes de biomateriais e de estudo de regeneração
óssea guiada.
Com relação ao defeito ósseo de tamanho crítico, SCHMITZ &
HOLLINGER90 (1986), definiram-no como um defeito cujas dimensões não
permitem a regeneração espontânea do tecido ósseo durante o tempo de vida do
animal, a não ser que algum tipo de material osteogênico, osteoindutor ou
osteocondutor seja colocado dentro ou sobre este defeito. Tais defeitos, quando não
tratados, são reparados por tecido conjuntivo fibroso, embora ocorra alguma
neoformação óssea nas margens do defeito.
O defeito de tamanho crítico em calvária aqui usado, atendeu aos requisitos
descritos por BOSCH et al.11 (1998) para testes de regeneração óssea, ou seja: a) o
tamanho mínimo do defeito ósseo experimental não deve ser menor do que o defeito
crítico ósseo, individualizado para a espécie; b) o sítio de implantação deve incluir
preferencialmente osso cortical e medular; c) o defeito deve ser estável; d) o risco de
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fratura deve ser mínimo; e) o modelo animal deve permitir fácil acesso às análises
radiográfica e histológica.
Contudo, na literatura há discordância quanto ao tamanho crítico dos defeitos
em calvária de ratos. SANDBERG et al.85 (1993); BOSCH et al.11 (1998) e
MARDAS et al.58 (2002) consideraram crítico defeitos de 5 mm de diâmetro. Já para
DUPOIRIEUX et al.30 (2001) são defeitos de 6 mm e para DAHLIN et al.26 (1991)
defeitos de 8 mm.
A definição do tamanho de uma lesão crítica é fundamental, pois pode
comprometer a avaliação pretendida. DUPOIRIEUX et al.30 (2001) relataram que
três diferentes tipos de membranas não apresentaram diferenças significativas quanto
ao reparo ósseo. Salientamos que em virtude do tamanho do defeito não crítico usado
nessa pesquisa, os resultados tornam-se questionáveis devido à similaridade dos
materiais ou à capacidade de reparação espontânea do tecido.
Devido às estas considerações, na presente pesquisa usamos trefinas com
8mm de diâmetro interno, permitindo a confecção de um defeito final com 9mm de
diâmetro.
Outro fator discutido na literatura é a localização de defeito na calvária.
Optamos por realizar o defeito no centro da calvária por vários fatores, como: a não
interferência da musculatura da orelha; a disponibilidade de grande área óssea e a
grande facilidade para o manejo, realização do defeito e tomada radiográfica.
Apesar do acima exposto, convém salientar que existem pesquisadores que
contra-indicam esta localização, devido ao risco de lesar durante a cirurgia a
estrutura anatômica vascular existente abaixo da sutura sagital, e de introduzir o
tecido conjuntivo proveniente da sutura na avaliação da regeneração óssea (BOSCH
et al.11,1998). Estes pesquisadores preconizam a realização de defeitos bilaterais em
cada animal, o que permitiria uma análise pareada entre o defeito controle e o teste.
De acordo com vários pesquisadores (DAHLIN et al.26 (1991); KOSTOPOULOS &
KARRING49 (2000); MARDAS et al.58 (2002)), contra-indicamos também esse
procedimento porque defeitos bilaterais ficam muito próximos um do outro, podendo
a reparação de um defeito interferir no defeito contralateral e até mesmo haver a
intercomunicação entre os defeitos por reabsorção da fina parede divisória e,
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conseqüentemente, a transformação em um único grande defeito, afetando os
resultados do experimento.
O tipo de incisão usada na calvária é também um aspecto de discussão, já que
deve: facilitar a visão do leito cirúrgico, gerar um retalho de fácil manejo, manter o
periósteo íntegro, conter o material em experimentação no local e facilitar a sutura.
Nos trabalhos de BOSCH et al.11, (1998); BOHNING et al.9, (1999); DUPOIRIEUX
et al.30 (2001) foi utilizada a incisão sobre a sutura sagital. Contudo, acreditamos que
esse tipo de incisão seja contra-indicado, uma vez que a coaptação do retalho e do
periósteo, dividido no meio pela incisão, fica no meio do defeito fazendo com que os
dois processos de cicatrização, o do tegumento e o do osso, fiquem sobrepostos,
possibilitando a interferência entre ambos e o desvirtuamento do processo de
regeneração óssea. Também pode ocorrer, neste tipo de incisão, que a sutura se
realizada de forma inadequada, promova a deslocamento do material ou pode ocorrer
ainda a deiscência, o que provocaria a exposição do material, com instalação de um
processo infeccioso e, conseqüentemente, alteração no resultado final do reparo.
(JOVANOVIC et al.44 (1992); MURPHY68 (1995); NOWZARI & SLOTS71 (1995);
LEKOVIC et al.53 (1998); WANG & CAROLL121 (2001)). Devido a estas
considerações, optamos por realizar uma incisão em meia-lua (SCHLIEPHAKE et
al.89, 2004), deixando o retalho e o periósteo íntegro sobre o defeito, fazendo com
que a sutura fique a uma distância segura, sem a possibilidade de deslocamento do
material em experimentação.
As membranas foram utilizadas com formato igual à da incisão, sem ângulos
nas bordas. As margens das membranas ficaram a uma distância de 2 a 3 mm além
da borda do defeito, como preconizado na utilização de membranas para a
osteopromoção (WANG & CAROLL121, 2001). Seu uso foi determinado em função
dos princípios da regeneração óssea guiada, visando eliminar o risco de proliferação
fibroblástica na área do defeito ósseo.

6.3. Análise microscópica da resposta biológica
É sabido que, para que haja crescimento de tecido ósseo, existe a necessidade
de preenchimento do defeito com coágulo sanguíneo, permitindo o seu íntimo
contato com tecido vivo das paredes do defeito e, conseqüentemente, com células
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osteoprogenitoras e osteoblastos preservados (MURRAY et al.69, 1957; MARKS &
ODGREN59, 2002). Este dado foi corroborado por observações de MELCHER &
DREYER64 (1964) em lesões penetrantes no fêmur de ratos protegidos por uma
membrana não absorvível. Através destas informações, escolhemos o grupo coágulo
recoberto com membrana como controle e, em todos os outros grupos experimentais,
os biomateriais foram misturados ao sangue do próprio animal.
A análise dos resultados obtidos para o grupo controle, tanto radiográficos
como histológicos, mostrou que não houve a completa reparação do defeito por
tecido ósseo ao longo dos períodos experimentais. A formação óssea observada no
grupo controle restringiu-se à borda da lesão. Microscopicamente, a quantidade de
tecido ósseo foi pequena, restrita a borda do defeito, enquanto que o restante do
defeito estava ocupado por tecido conjuntivo fibroso. Estes dados confirmam que o
defeito ósseo criado era efetivamente de tamanho crítico, ideal para se avaliar a
eficiência prática de biomateriais (BOSCH et al.11,1998).
Atualmente o enxerto ósseo mais utilizado na prática cirúrgica odontológica e
médica é o osso autógeno que preenche o defeito proporcionando estabilidade, além
de agir como um arcabouço para a neoformação óssea, sendo absorvido de maneira
gradual e vascularizado à medida que novo osso é sintetizado (YOUNG et al.126,
1999). Contudo, a dificuldade em se conseguir o osso suficiente e a morbidade
causada por este procedimento estimulou a busca de novas alternativas (BAUER &
MUSCHLER5, 2000; SERVICE93, 2000; CARVALHO21, 2004).
O reparo ósseo envolve a quimiotaxia e adesão de células tronco à matriz
óssea desmineralizada, seguida de proliferação de células osteoprogenitoras,
diferenciação de condroblastos e osteoblastos e a formação de cartilagem, osso e
medula óssea hematopoiética. É cada vez mais evidente que uma ampla variedade de
proteínas regulatórias governa a biologia celular e molecular da osteogênese
(SPORN & ROBERTS99, 1989; HAUSCHKA et al.36, 1986; REDDI78, 1981;
REDDI79, 1984). Dentre essas proteínas destaque especial deve ser dado às proteínas
morfogenéticas ósseas (BMPs), encontradas nos tecidos mineralizados e que são
liberadas durante a reabsorção (URIST116, 1965; URIST et al.118, 1984; WOZNEY et
al.124, 1988), induzindo a formação de novo osso, tornando os fenômenos de
reabsorção e aposição acoplados (RODAN82, 1991; RODAN83, 1992).
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O desenvolvimento de substitutos ósseos decorre da limitação em qualidade e
quantidade de osso autógeno, impossibilidade de prever o grau de reabsorção do
enxerto e à grande morbidade. Dentre os diversos materiais existentes e em estudo,
xenoenxertos inorgânicos derivados do osso bovino, como o Bio-Oss e o Gen-Ox
inorgânico, têm sido avaliados. Especificamente o Bio-Oss, mais extensivamente
estudado, é tido como reabsorvível, pois não é sinterizado, e osteocondutor.
Entretanto, diversos estudos refutam estas características (SKOGLUND et al.97,
1997; STASSEN et al.102, 1994; MANDELKOW et al.57, 1990). O Gen-Ox é uma
hidroxiapatita natural sinterizada disponível em diversas formas, blocos ou grânulos,
densos ou porosos, com propriedades osteocondutoras (BONACHELLA et al.10,
1992; HERCULANI et al.37, 2000; KINA48, 2002).
Os processos de desproteinização térmica do osso quase sempre resultam em
materiais friáveis com baixa resistência mecânica, enquanto a desmineralização do
osso resulta na estrutura de colágeno a qual é gelatinosa quando hidratada. Buscando
melhorar as propriedades mecânicas, sem perder características como a
biocompatibilidade e osteocondução, o osso natural livre de células, gordura e
proteínas tem sido avaliado (TADIC & EPPLE109, 2004).
A proposta deste estudo foi também comparar o efeito do OBM ao Bio-Oss e
Gen-Ox inorgânico utilizando um modelo experimental que efetivamente
demonstrasse a capacidade osteocondutora dos materiais (defeito crítico em crânio
de ratos) sob condições comparáveis de reparo. Além disso, foram estudados os
sinais de reabsorção e o destino dos implantes.
A análise radiográfica e microscópica da implantação do OBM, Bio-Oss e
Gen-Ox inorgânico não evidenciou sinais de reabsorção das partículas, mesmo após
9 meses da implantação. Algumas células gigantes foram notadas, porém bordas
pregueadas e lacunas de Howship não foram identificadas. A formação de novo osso
em contato direto com a superfície da partícula ocorreu somente ao redor das
partículas de Gen-Ox inorgânico próximos da borda dos defeitos. Freqüentemente foi
observada a presença de osteoblastos de recobrimento em contato com o tecido ósseo
neoformado e o tecido conjuntivo reacional era livre de células inflamatórias. Em
oposição a esse quadro, a avaliação histológica do OBM e Bio-Oss demonstrou
intenso fibrosamento ao redor das partículas, cujo tecido conjuntivo fibroso era
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vascularizado e rico em células, sem sinais de inflamação para o Bio-Oss. Ao redor
das partículas de OBM o tecido conjuntivo fibroso continha diversas células
inflamatórias mononucleares, bem como eosinófilos, ainda no período de 1 mês. Este
quadro não foi observado nos períodos subseqüentes. A formação óssea ao redor das
partículas de Bio-Oss ocorreu apenas na interface da cápsula fibrosa e na região
próxima à borda da lesão, o que não ocorreu nas fibras ao redor dos grânulos de
OBM.
Os resultados observados para o Bio-Oss corroboram os relatos de YOUNG
et al.126 (1999) e INDOVINA & BLOCK40 (2002), e este último identificou em
alvéolos de cães, defeito muito favorável ao reparo, a presença de fibrosamento ao
redor das partículas sem resposta inflamatória após 8 semanas, porém a formação
óssea ocorreu entre as partículas envoltas por cápsula fibrosa.
SU-GWAN et al.106 (2001) avaliaram o Bio-Oss, dentina e gesso Paris em
defeitos críticos em crânio de ratos e observou formação óssea em contato com o
Bio-Oss apenas na região próxima à borda. Embora não seja mencionado pelos
autores, a observação das fotomicrografias disponíveis no artigo, indicou intenso
fibrosamento na região mais afastada das bordas.
Em confronto direto com essas observações temos o relato de JENSEN et
al.43 (1996) que demonstraram uma intensa osseointegração do Bio-Oss. O modelo
ósseo escolhido foi o defeito em tíbia de coelhos, sendo implantados cilindros do
material. Salientamos que neste tipo de defeito o aporte sangüíneo e a oferta de
células osteoprogenitoras são maiores em relação ao crânio, o que poderia explicar a
maior intensidade da osteogênese.
Nossos resultados mostraram de maneira bastante evidente que após 9 meses
os materiais permanecem praticamente intactos no sítio de implantação, conflitando
diretamente com o relato de SPECTOR 100 (1994).
O fechamento completo do defeito não ocorreu, provavelmente, pela
proliferação fibroblástica e fibrosamento de parte da lesão. Isto pode ter ocorrido
pela ineficácia da membrana utilizada em atuar como barreira. Essa incapacidade
pode ter sido devido à espessura da membrana e à presença de partículas minerais em
sua superfície como detectado no espectro de energia dispersiva (EDS) durante a
análise por MEV. A presença do mineral pode ter estimulado a reabsorção da
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membrana abreviando sua presença na interface do defeito e permitindo a
proliferação de fibroblastos para o interior do defeito (URIST & STRATES117,
1970).
A análise por MEV indicou, ainda, significativa diferença na topografia dos
materiais e, em particular, na presença de nanopartículas do material na superfície
dos mesmos. Destacamos que na superfície do Bio-Oss e OBM essas nanopartículas
apresentavam formato irregular e agregados de diferentes dimensões, enquanto que
no Gen-Ox, devido à sinterização, estas nanopartículas assumiam aspecto vítreo e
mais regular. É sabido que o tamanho da partícula, sua forma e a aspereza da
superfície podem afetar a adesão e a proliferação celular sobre o material (BURG et
al.15, 2000). O tamanho de partículas dos diferentes tipos de material para implante é
fator importante para o sucesso do reparo ósseo. SHAPOFF et al.94, 1980 e ZANER
& YUKNA127, 1984 preconizaram o uso de partículas menores que 0,5 mm para o
tratamento de defeitos periodontais. Não há uma definição clara de qual tamanho de
partícula é adequado para cada tecido ou condição clínica, uma vez que as
características físico-químicas de cada material e do defeito ósseo também afetam a
resposta tecidual ao implante. FUCINI et al.32, em 1993, não encontraram diferença
estatisticamente significante no tratamento de defeitos ósseos periodontais de
pacientes utilizando DFDBA de diferentes tamanhos (250-500 e 850 -1000µm).
Certamente, estudos padronizados serão ainda necessários para se estabelecer a
correta relação entre o tamanho e características do material com o tipo e local do
defeito ósseo.
Em nosso estudo foi possível identificar partículas de dimensões inferiores a
100 µm e ainda menores, podendo atuar com importante fator pró-inflamatório
(SCHLIEPHAKE et al.88, 1991). Estudos complementares serão necessários para se
entender o real efeito destas características nas propriedades biológicas destes
materiais.

CONCLUSÕES

Conclusões

73

7. CONCLUSÕES
A partir deste estudo, pudemos concluir que:

1) O OBM é um material poroso e regular e apresenta frações orgânica (cerca
de 15%, possivelmente colágeno) e inorgânica (cerca de 75%, possivelmente
HA carbonatada de baixa cristalinidade);
2) Nenhum dos materiais testados foi capaz de induzir o fechamento completo
da lesão de tamanho crítico.
3) O Gen-Ox inorgânico demonstrou a maior capacidade osteocondutora dentre
os materiais testados.
4) O OBM e o Bio-Oss, no modelo experimental utilizado, não apresentaram
propriedades osteocondutoras.
5) Nenhum dos materiais foi reabsorvido no período de 9 meses.
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ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the physicochemical properties of mixed
bovine bone (MBB) and analyze the osteoconductive potential of MBB compared to
woven inorganic bovine bone (Bio-Oss® e Gen-Ox®), having as a control the blood
clot, in rat calvariae. MBB was analyzed by means of thermogravimetry, infrared
spectroscopy, differential exploratory calorimetry, pore size and porosity
determination, scanning electron microscopy, X-ray diffraction and cristalinity.
Critical size defects (9-mm diameter) were made in rat calvariae (n=5/period –
material), filled according to the experimental group and covered with bovine
cortical bone membrane (Gen-Derm®). At the end of the study periods (1, 3, 6 and 9
months postoperatively), the skulls were collected, fixed in 10% formalin,
radiographed and processed for histological analysis. Physicochemical analysis
showed characteristic collagen and hydroxyapatite groups in the MBB. The
comparative microscopic evaluation showed that: a) there was no complete closure
of the defects in any study group; b) in all groups, the membrane was resorbed before
1 month; c) in the control group, ossification took place on the periphery of the
defect, and the central region of the defect was filled with connective fibrous tissue;
d) in the group treated with Bio-Oss there was ossification on the periphery of the
defect and dense fibrous tissue surrounding the graft particles; e) in the group treated
with Gen-Ox there was bone formation surrounding the biomaterial particles; f) in
the group treated with MBB the inflammatory infiltrate persisted in the first month
and was then substituted by fibrous connective tissue surrounding the particles. In
conclusion: a) MBB is composed by organic (15%) and inorganic (75%) fractions; b)
none of the tested materials was able to induce the complete cleasure of the critical
size defects; c) Gen-Ox was the most osteoconductive material among those tested;
d) neither MBB nor Bio-Oss, in this experimental model, showed osteoconductive
properties and e) none of the materials was resorbed in 9 months.
Keywords: biomaterials, osseous implant, bone repair, guided bone regeneration,
bovine bone, xenogenic implant.

